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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1.3 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.

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
comprise of the statement of financial position as at ... 201X, the profit and loss account, the statements
of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes, comprising
a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and with International Financial Reporting Standards
for Small andMedium Sized Entities, and for the preparation of themanagement board report3 in accordance

with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal
control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and with International Financial Reporting Standards for Small
and Medium sized Entities.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

33

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk
in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.2 Goedkeurende controleverklaringmet een onverplichte paragraaf ter benadrukking
van aangelegenheden

43
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.2.1

47
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.2.2

51
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.2A

55
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.2B

59
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.2C

63
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.2D

67
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.2E

71
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.2F

75

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

1.1.2G
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the financial statements, which describes the major uncertainty related to
the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the financial statements, which describes the major uncertainty related to
the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the company financial statements, which describes the major uncertainty
related to the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of
this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the company financial statements, which describes the major uncertainty
related to the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of
this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the consolidated financial statements, which describes themajor uncertainty
related to the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of
this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the consolidated financial statements, which describes themajor uncertainty
related to the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of
this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the financial statements, which describes the major uncertainty related to
the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the financial statements, which describes the major uncertainty related to
the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een onverplichte paragraaf ter be-
nadrukking van aangelegenheden

1.1.2G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

75

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of an uncertainty in the financial statements with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the financial statements, which describes the major uncertainty related to
the outcome of a lawsuit filed against the company. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter benadrukking
van onzekerheid omtrent de continuïteit

80
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.3.1

84
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.3.2

88
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.3A

92
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.3B

96
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.3C

100
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.3D

104
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.3E

108
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.3F

112

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

1.1.3G

79

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the financial statements which indicates that the company incurred a net
loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the financial statements which indicates that the company incurred a net
loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the company financial statements which indicates that the company incurred
a net loss of €... during the year ended…, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the company financial statements which indicates that the company incurred
a net loss of €... during the year ended…, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the consolidated financial statements which indicates that the company
incurred a net loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabil-
ities exceeded its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indi-
cate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability
to continue as a going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the consolidated financial statements which indicates that the company
incurred a net loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabil-
ities exceeded its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indi-
cate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability
to continue as a going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

102

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the financial statements which indicates that the company incurred a net
loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

105

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the financial statements which indicates that the company incurred a net
loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4

109

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een verplichte paragraaf ter bena-
drukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.3G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to the going concern assumption
We draw attention to note X to the financial statements which indicates that the company incurred a net
loss of €... during the year ended …, XXXX and, as of that date, the company’s current liabilities exceeded
its total assets by €... These conditions, along with other matters as set forth in note X, indicate the existence
of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a
going concern.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.5
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Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtingen een
jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

117
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.4.1

120
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.4.2

123
Voorbeeldtekst igv bevindingen bij het jaarverslag en igv jaarrekening opgesteld
obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld)

1.1.4.3

127
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.4A

130
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.4B

133
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.4C

136
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.4D

139
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.4E

142
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.4F

145

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

1.1.4G
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4.3 Voorbeeldtekst igv bevindingen bij het jaarverslag en igv jaarrekening opge-
steld obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld)

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. However, we report that the management board report6 contains a

deficiency. The main risks and uncertainties affecting the entity are not disclosed in the management board
report7, which constitutes a departure from Section 2:393 sub 1 of the Dutch Civil Code.

[Option 1:

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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Except for the reported deficiency, themanagement board report8, to the extent we can assess, is consistent

with the financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.]
[Option 2:
Further, we report that the management board report9, to the extent we can assess, is consistent with the

financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.]

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

9
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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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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section
2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report6 with the financial statements because the entity7 has not prepared management

board report8 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtin-
gen een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikel 2:391 lid 1 BW

1.1.4G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the information as required under Section

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6
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2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Furthermore we are not able to report on the consistency of the ma-
nagement board report7 with the financial statements because the entity8 has not prepared management

board report9 as required under Section 2:391 sub 1 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Afhankelijk van de 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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

9
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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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1.1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of meer
verplichtingen ingevolge artikel 2:392

150
Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarrekening
obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.5.1

153
Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarrekening
obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening opgsteld)

1.1.5.2

156

Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkelvoudige
jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke geconsolideerde
jaarrekening opgesteld

1.1.5A

159

Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkel-
voudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening
opgesteld

1.1.5B

162

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

1.1.5C

165

Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv geconsoli-
deerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening
opgesteld

1.1.5D

168

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;

1.1.5E

171

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

1.1.5F

174

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

1.1.5G
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1.1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.1.5.1 Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarre-
kening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the manage-
ment board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of
this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed.
Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the
financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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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1.1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.1.5.2 Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv jaarre-
kening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening opgsteld)

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the manage-
ment board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of
this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed.
Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the
financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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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1.1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.1.5A Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkel-
voudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke geconsolideerde
jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
company financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the
management board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of
Book 2 of this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been
annexed. Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent
with the company financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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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1.1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.1.5B Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv
enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke geconsolideerde jaarreke-
ning opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
company financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the
management board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of
Book 2 of this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been
annexed. Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent
with the company financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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

1.1.5C Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv
geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een afzonderlijke enkel-
voudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
consolidated financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether
the management board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9
of Book 2 of this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been
annexed. Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent
with the consolidated financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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

1.1.5D Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv gecon-
solideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening
opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
consolidated financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether
the management board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9
of Book 2 of this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been
annexed. Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent
with the consolidated financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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

1.1.5E Voorbeeldtekst igv van ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv
enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide opgesteld conform Titel
9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the manage-
ment board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of
this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed.
Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the
financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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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1.1.5 Goedkeurende controleverklaring waarbij niet wordt voldaan aan één of
meer verplichtingen ingevolge artikel 2:392

1.1.5F Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv een en-
kelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide opgesteld obv IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

171

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-
mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the manage-
ment board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of
this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed.
Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the
financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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

1.1.5G Voorbeeldtekst igv ontbreken gebeurtenissen na balansdatum en igv enkel-
voudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en een geconsolideerde
jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, except for
non compliance with the requirement of Section 2:392 sub 1 at g of the Dutch Civil Code to include infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6
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mation in respect of events subsequent to the balance sheet date in the Other information annexed to the
financial statements, we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the manage-
ment board report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of
this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed.
Further we report that the management board report, to the extent we can assess, is consistent with the
financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en ge-
schikte controle-informatie te verkrijgen

179
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.6.1

183
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.6.2

187
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.6A

191
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.6B

195
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.6C

199
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.6D

203
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.6E

207
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.6F

211

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

1.1.6G
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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens materiële beperking in de controleVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.6 Controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen

1.1.6G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
ABC Company’s investment in XYZ company, a foreign associate acquired during the year and accounted
for by the equity method, is carried at € … on the balance sheet as at …, XXXX, and ABC’s share of XYZ’s
net income of € … is included in ABC’s income for the year then ended. We were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence about the carrying amount of ABC’s investment in XYZ as at …, XXXX, and ABC’s
share of XYZ’s net income for the year because we were denied access to the financial information, manage-
ment and the auditors of XYZ. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to
these amounts were necessary.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Wegens materiële beperking in de controleVan 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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel belang in
de jaarrekening

216
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.7.1

220
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.7.2

224
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.7A

228
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.7B

232
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.7C

236
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.7D

240
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.7E

244
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.7F

248

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

1.1.7G
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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.1.7A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.1.7B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4

229

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.1.7C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

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

1.1.7D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.1.7E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.1.7F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

244

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang in de jaarrekening

1.1.7G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The company’s inventories are carried in the balance sheet at € …. We do not agree with management on
the amounts at which the inventories are stated. Management has not stated the inventories at the lower
of cost and realizable value but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. The company’s records indicate that had management stated the inven-
tories at the lower of cost and realizable value, an amount of € … would have been required to write the
inventories down to their realizable value. Accordingly, cost of sales would have been increased by € …,
and income tax, net income and shareholders’ equity would have been reduced by € …, € … and € …, respec-
tively.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4

249

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening

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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1.1.8 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

253
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.8.1

257
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.8.2

261
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.8A

265
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.8B

269
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.8C

273
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.8D

277
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.8E

281
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.8F

285

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

1.1.8G
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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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.8 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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.8 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

1.1.8A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.8 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

1.1.8B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.8 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

1.1.8C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

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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1.1.8 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

1.1.8D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.8 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

1.1.8E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.8 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

1.1.8F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

283

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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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1.1.8 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

1.1.8G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of € … Of this amount, € … relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company’s accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

2. Accounts receivable include an amount of € …, which cannot be collected due to the insolvency of
the debtor. This amount has not been provided for.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the Basis for qualified
opinion paragraph, and except for the effects of the matter described in point 2 of the Basis for qualified
opinion paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of
... (name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Wegens mat. beperk. in contr. en mat. bedenk. tegen (deel)

jaarr.

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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1.1.9 Controleverklaringmet beperking indien sprake is van een afwijking van specifieke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

290
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.9.1

294
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.9.2

298
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.9A

302
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.9B

306
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.9C

310
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.9D

314
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.9E

318
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.9F

322

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

1.1.9G
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1.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

296

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



AntwoordVraag

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

1.1.9A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.1.9B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.1.9C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.1.9D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande de jaarrekening

1.1.9E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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

1.1.9F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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

1.1.9G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The notes to the financial statements do not disclose the remuneration of (former) board members and
(former) supervisory board members, which constitutes a departure from 2:383 sub 1 of the Dutch Civil
Code. The cumulative amounts of the remunerations, including pension costs, and other benefits amount
in total ….xyz… for the (former) executive board members and in total….abc…. for the (former) supervisory
board members.4

Qualified opinion5 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

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.

4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.5
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Qualified opinion6 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements7

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report8, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report9, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.10

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

7

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

8

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

10

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

324

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



AntwoordVraag

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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1.1.10 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

327
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.10.1

331

Controleverklaringmet beperking ex deNederlandse Standaard 710.11b; voorgaand
boekjaar controleverklaringmet beperking wegens het niet in staat zijn voldoende

1.1.10.1.1

en geschikte controle-informatie te verkrijgen, situatie is opgelost, maar niet re-
trospectief.

335
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.10.2

339
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.10A

343
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.10B

347
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.10C

351
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.10D

355
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

1.1.10E

359
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.10F

363

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

1.1.10G
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1.1.10 Controleverklaringmet 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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10.1.1 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 zoumoeten worden
afgegeven, dient echter toch een dergelijke verklaring te worden afgegeven op grond van de vergelijkende
cijfers (Standaard 710 "Ter vergelijking opgenomen informatie - Vergelijkende cijfers en vergelijkende finan-
ciële 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.

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

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

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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Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
The comparative financial information in these financial statements is derived from the financial statement
of previous year on which a qualified auditor’s opinion has been issued, based upon the following:

“Because we were appointed as auditors of the company during XXXX-1, we were not able to observe the
counting of the physical inventories at the beginning of that period or satisfy ourselves concerning those
inventory quantities by alternative means. Since opening inventories enter into the determination of the
results of operations, we were unable to determine whether adjustments to the results of operations and
opening retained earnings might be necessary for XXXX-1. Our auditor’s report on the financial statements
for the period ended … XXXX-1 was modified accordingly.”

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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These circumstances are not applicable to the current financial year, but do apply to the corresponding fi-
gures.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, aanleiding daartoe is nog niet op-

gelost maar heeft niet een zodanige invloed op de cijfers

van de onderhavige verslagperiode

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 (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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.
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Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.
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Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW,
tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ...

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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(name of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan welke soort beperking is sprake?

Er is geen paragraaf ter benadrukking van aangelegenhedenIs 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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een af-
zonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.
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Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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.
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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht;

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.
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Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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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1.1.10 Controleverklaringmet 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

1.1.10G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
We were not able to observe the counting of the physical inventories located abroad as at …, XXXX-1, due
to geographic circumstances and regulatory restrictions nor were we able to satisfy ourselves concerning
those inventory quantities by alternative means. Since these inventories determine the company’s financial
result, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earningsmight have been necessary for XXXX-1. Our audit report on the financial statements as at December
31, XXXX-1, and for the year then ended was modified accordingly.

The aforementioned circumstances are no longer applicable as at …, XXXX, however these circumstances
result in an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, deemed to bematerial but not pervasive,
in the audit of the present year.

Since these inventories in the balance sheet as at …, XXXX-1 determine the company’s financial result for
the year, we were unable to determine whether adjustments to the financial result and opening retained
earnings might have been necessary for XXXX.
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Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for qualified opinion
paragraph, the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich niet meer voorVan 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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1.1.11 Controleverklaringmet beperking; voorgaand boekjaar eveneens een aangepaste
controleverklaring

368
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.11.1

372
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.11.2

376
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.11A

380
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.11B

384
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.11C

388
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.11D

392
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.11E

396
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.11F

400

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

1.1.11G

367

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

376

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

379

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

394

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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 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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as at December
31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

1.1.11G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
qualified audit opinion.

Basis for qualified opinion
As described in note... to the financial statements, no depreciation has been provided in the financial sta-
tements which practice constitutes a departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the
result of a decision taken by the company's management at the start of the previous financial year and, as
last year, causes us to qualify our auditor’s report on the financial statements. Based on the straight-line
method of depreciation and annual rates of 5% for buildings and 20% for equipment, the loss for the year
should be increased by €... in XXXX and €... in XXXX-1, the fixed assets should be reduced by accumulated
depreciation of €... in XXXX and €... in XXXX-1, and the accumulated loss should be increased by €... in
XXXX and €... in XXXX-1.

Qualified opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in accordance with In-
ternational Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'qualified opinion'.4
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Qualified opinion5 with respect to the company financial statements

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified opinion paragraph,
the company financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity)
as at December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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 'qualified opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

Voorg. boekj. beperking, beperking doet zich nog steeds

voor

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

405
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.12.1

408
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.12.2

411
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.12A

414
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.12B

417
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.12C

420
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.12D

423
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.12E

426
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.12F

429

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

1.1.12G
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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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the balance sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising
a summary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We were engaged to audit the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended
June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ...
(name of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the company financial statements based on conducting the
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter
described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the company financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We were engaged to audit the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended
June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ...
(name of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ...
201X, the company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year
then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the company financial statements based on conducting the
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the company financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, te-
vens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year
ended June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements
of ... (name of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the
consolidated profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the
accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on conducting
the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter
described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the consolidated financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year
ended June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements
of ... (name of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as
at ... 201X, the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for
the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other ex-
planatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on conducting
the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the consolidated financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the consolidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the consolidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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

1.1.12G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial
statements include the consolidated financial statements and the company financial statements. The con-
solidated financial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended, and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation. The company financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

429

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company to
maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been unable to
perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness of turnover and
related items as shown in the financial statements.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Disclaimer of opinion 5 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle a.g.v. omvang en-

titeit

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.13 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

434
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.13.1

437
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.13.2

440
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.13A

443
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.13B

446
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.13C

449
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.13D

452
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.13E

455
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.13F

458

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

1.1.13G
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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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the balance sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising
a summary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.1.13A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We were engaged to audit the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended
June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ...
(name of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the company financial statements based on conducting the
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter
described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.1.13B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We were engaged to audit the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended
June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ...
(name of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ...
201X, the company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year
then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the company financial statements based on conducting the
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.1.13C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, te-
vens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year
ended June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements
of ... (name of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the
consolidated profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the
accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on conducting
the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter
described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

446

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

447

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.1.13D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year
ended June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements
of ... (name of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as
at ... 201X, the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for
the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other ex-
planatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on conducting
the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.1.13E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the consolidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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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1.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van één
post in de jaarrekening

1.1.13F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the consolidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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.

457

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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

1.1.13G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial
statements include the consolidated financial statements and the company financial statements. The con-
solidated financial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended, and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation. The company financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
The company’s investment in its joint venture XYZ in … (country) is carried at € … on the company’s balance
sheet, which represents over …% of the company’s net assets as at …, XXXX. We were not allowed access
to the management and the auditors of XYZ, including XYZ’s auditors’ audit documentation. As a result,
we were unable to determine whether any adjustments were necessary in respect of the company’s propor-
tional share of XYZ’s assets that it controls jointly, its proportional share of XYZ’s liabilities for which it is
jointly responsible and its proportional share of XYZ’s income and expenses for the year.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Disclaimer of opinion 5 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. één postWat 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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

NeeWorden de paginanummers van de jaarrekening vermeld in

de verklaring? Zie handleiding 1.10.
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1.1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van meerdere posten in de
jaarrekening

463
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.14.1

466
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.14.2

469
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.14A

472
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.14B

475
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.14C

478
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.14D

481
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.14E

484
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.14F

487

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

1.1.14G
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1.1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van
meerdere posten in de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the balance sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising
a summary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the profit and loss account.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the statement of comprehensive income.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We were engaged to audit the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended
June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ...
(name of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the company financial statements based on conducting the
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter
described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the profit and loss account.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We were engaged to audit the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended
June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ...
(name of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ...
201X, the company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year
then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the company financial statements based on conducting the
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the statement of comprehensive income.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, te-
vens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year
ended June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements
of ... (name of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the
consolidated profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the
accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on conducting
the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter
described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

475

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the profit and loss account.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year
ended June 30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements
of ... (name of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as
at ... 201X, the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for
the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other ex-
planatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on conducting
the audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the statement of comprehensive income.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the consolidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the profit and loss account.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise
the consolidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the statement of comprehensive income.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements5

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report6, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report7, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.8

Place, date

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

5

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

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: 'Pursuant to the legal requirement under

8

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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

1.1.14G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We were engaged to audit the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial
statements include the consolidated financial statements and the company financial statements. The con-
solidated financial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended, and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation. The company financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on conducting the audit in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Because of the matter described
in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, however, we were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

Basis for disclaimer of opinion
We were not appointed as auditors of the company until after …, XXXX and thus did not observe the
counting of physical inventories at the beginning and end of the year. We were unable to satisfy ourselves
by alternative means concerning the inventory quantities held at …, XXXX-1 and XXXX which are stated in
the balance sheet at € … and € …, respectively.In addition, the introduction of a new computerized accounts
receivable system in September XXXX resulted in numerous errors in accounts receivable. As of the date
of our audit report, management was still in the process of rectifying the system deficiencies and correcting
the errors. We were unable to confirm or verify by alternative means accounts receivable included in the
balance sheet at a total amount of € … as at …, XXXX.As a result of these matters, we were unable to deter-
mine whether any adjustments might have been found necessary in respect of recorded or unrecorded in-
ventories and accounts receivable, and the elements making up the statement of comprehensive income.

Disclaimer of opinion 4 with respect to the consolidated financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the consolidated financial statements.

Disclaimer of opinion 5 with respect to the company financial statements

Because of the significance of the matter described in the Basis for disclaimer of opinion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
Accordingly, we do not express an opinion on the company financial statements.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.4

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'disclaimer of opinion'.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

OordeelonthoudingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke beperking in controle t.a.v. meerdere

posten

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande invloed in
de jaarrekening

492
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.15.1

496
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.15.2

500
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.15A

504
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.15B

508
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.15C

512
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.15D

516
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.15E

520
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.15F

524

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

1.1.15G
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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International Financial

Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

504

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, te-
vens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with Interna-

tional Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

516

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International Financial

Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande in-
vloed in de jaarrekening

1.1.15G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to approximately
€... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into account, are overstated
by €... and €..., respectively.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with Interna-

tional Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Adverse opinion6 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.6
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entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X7 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements8

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report9, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report10, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.11

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekeningWat 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.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

8

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

9

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

11

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaringmet samenloop van het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

529
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.16.1

533
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.16.2

537
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.16A

541
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.16B

545
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.16C

549
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.16D

553
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.16E

557
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.16F

561

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

1.1.16G
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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.1.16A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of

the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.1.16B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with

International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2
of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

543

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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

1.1.16C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW,
tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

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

1.1.16D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een af-
zonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance

with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.1.16E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

554

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.1.16F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.16 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van materieel belang

1.1.16G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. The balance sheet includes inventories of €... Of this amount, €... relates to inventories located
abroad. This latter figure has been derived from the company's accounting records. Geographic
circumstances and regulatory restrictions prevented us from attending the counting of these inven-
tories and we are unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such inventories
by other audit procedures.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Adverse opinion6 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X7 in accordance with Part 9 of Book 2 of

the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements8

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report9, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report10, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.11

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.6

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

8

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

9

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

11

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens een wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening,

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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1.1.17 Afkeurende controleverklaringmet samenloop van het niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

566
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.17.1

570
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.17.2

574
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.17A

578
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.17B

582
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.17C

586
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.17D

590
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.17E

594
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.17F

598

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

1.1.17G
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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.1.17A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of

the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.1.17B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with

International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2
of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

579

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.1.17C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, te-
vens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

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

1.1.17D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance

with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

587

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.1.17E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.17 Afkeurende controleverklaring met samenloop van het niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

1.1.17F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

595

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

596

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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

1.1.17G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion

1. A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by
Part 9 Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date the required provision amounts to
approximately €... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into ac-
count, are overstated by €... and €..., respectively.

2. Given the nature and the size of the company and its operations it is not possible for the company
to maintain appropriate internal controls without incurring disproportionate costs. We have been
unable to perform sufficient audit procedures to obtain reasonable assurance on the completeness
of turnover and related items as shown in the financial statements.

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position
of ... (name of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

599

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code.

Adverse opinion6 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of the matter described under 1 of the Basis for adverse opinion
paragraph, the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X7 in accordance with Part 9 of Book 2 of

the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements8

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report9, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report10, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.11

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.6

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

8

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

9

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

11

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Afkeurend oordeelWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens wezenlijke bedenking tegen de jaarrekening, 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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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van ernstige
onzekerheid omtrent de continuïteit

603
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld)

1.1.18.1

607
Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld)

1.1.18.2

611
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.18A

615
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke ge-
consolideerde jaarrekening opgesteld

1.1.18B

619
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.18C

623
Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzonder-
lijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

1.1.18D

627
Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide op-
gesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.18E

631
Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

1.1.18F

635

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

1.1.18G

602

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the balance
sheet as at ... 201X, the profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a sum-
mary of the accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern as-
sumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty about
the appropriateness of that assumption. Note... to the financial statements does not contain an adequate
explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from Part 9 Book 2 BW..

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

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

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the
statement of financial position as at ... 201X, the statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended and notes, comprising a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern as-
sumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty about
the appropriateness of that assumption. Note... to the financial statements does not contain an adequate
explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union..

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International Financial

Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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

1.1.18A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company balance sheet as at ... 201X, the company profit
and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies
and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free frommaterial missta-
tement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The company financial statements have been prepared using accounting principles based on the going
concern assumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty
about the appropriateness of that assumption. Note... to the company financial statements does not contain
an adequate explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from Part 9
Book 2 BW..

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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

1.1.18B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the company financial statements1

We have audited the accompanying company financial statements 201X (or “for the year ended June 30
201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the company statement of financial position as at ... 201X, the
company statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended
and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these company financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the company financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these company financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the company financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the company financial statements, whether due to
fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the company financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the company financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The company financial statements have been prepared using accounting principles based on the going
concern assumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty
about the appropriateness of that assumption. Note... to the company financial statements does not contain
an adequate explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from Interna-
tional Financial Reporting Standards as adopted by the European Union..

Adverse opinion4 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the company financial statements as

required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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.

618

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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

1.1.18C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW,
tevens een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated balance sheet as at ... 201X, the consolidated
profit and loss account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting
policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments and for the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book

2 of the Dutch Civil Code. Furthermoremanagement is responsible for such internal control as it determines
is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3

619

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The consolidated financial statements have been prepared using accounting principles based on the going
concern assumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty
about the appropriateness of that assumption. Note... to the consolidated financial statements does not
contain an adequate explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from
Part 9 Book 2 BW..

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the

Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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.

622

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



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

1.1.18D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een afzon-
derlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the consolidated financial statements1

We have audited the accompanying consolidated financial statements 201X (or “for the year ended June
30 201X” fiscal year not coinciding with calendar year) which are part of the financial statements of ... (name
of entity), ... (statutory seat), and comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X,
the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then
ended and notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory infor-
mation.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial state-
ments in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3

in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for
such internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This
requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The consolidated financial statements have been prepared using accounting principles based on the going
concern assumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty
about the appropriateness of that assumption. Note... to the consolidated financial statements does not
contain an adequate explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from
International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union..

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with Interna-

tional Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5
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Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the consolidated financial statements

as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.18E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company balance sheet as at ... 201X, the consolidated and company profit and loss account
for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explana-
tory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements and for
the preparation of the management board report3, both in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary
to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern as-
sumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty about
the appropriateness of that assumption. Note... to the financial statements does not contain an adequate
explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from Part 9 Book 2 BW..

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result for 201X5 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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 en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.18F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat), which comprise the con-
solidated and company statement of financial position as at ... 201X, the consolidated and company state-
ments of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern as-
sumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty about
the appropriateness of that assumption. Note... to the financial statements does not contain an adequate
explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union..

Adverse opinion4 with respect to the financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of entity) as
at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with International Financial

Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements6

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report7, to the extent

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

6

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

7
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we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report8, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.9

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

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.

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

9

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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AntwoordVraag

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

1.1.18G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en geza-
menlijk in één boekwerk uitgebracht

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
include the consolidated financial statements and the company financial statements. The consolidated fi-
nancial statements comprise the consolidated statement of financial position as at ... 201X, the consolidated
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. The com-
pany financial statements comprise the company balance sheet as at ... 201X the company profit and loss
account for the year then ended and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other
explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the management board report3 in ac-

cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such
internal control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
adverse audit opinion.

Basis for adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern as-
sumption. The company’s financial position and circumstances give rise to significant uncertainty about
the appropriateness of that assumption. Note... to the financial statements does not contain an adequate
explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a departure from International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union..

Adverse opinion4 with respect to the consolidated financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the consolidated financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name
of entity) as at December 31, 201X, and of its result and its cash flows for 201X5 in accordance with Interna-

tional Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.

Adverse opinion6 with respect to the company financial statements

In our opinion, because of the significance of thematter described in the Basis for adverse opinion paragraph,
the company financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (name of

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.4

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.5

Het kan in voorkomende gevallen voldoende zijn om te spreken van 'adverse opinion'.6
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entity) as at December 31, 201X, and of its result for 201X7 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch

Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements8

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report9, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report10, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.11

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat 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.

Of voor een gebroken boekjaar: de periode 1 juli 201X-1 tot en met 30 juni 201X.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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

8

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

9

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

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: 'Pursuant to the legal requirement under

11

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.
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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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1.1.19 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv gelijktijdig Titel 9 Boek 2 BW én
IFRS for SMEs (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld), oordeel met
beperking t.a.v. IFRS for SMEs, goedkeurend oordeel t.a.v. Titel 9 Boek 2 BW

1.1.19.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv gelijktijdig Titel 9 Boek 2 BW én IFRS
for SMEs (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld), oordeel met beperking
t.a.v. IFRS for SMEs, goedkeurend oordeel t.a.v. Titel 9 Boek 2 BW

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.

_____________________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Report on the financial statements1

We have audited the accompanying financial statements 201X (or “for the year ended June 30 201X” fiscal
year not coinciding with calendar year) of ... (name of entity), ... (statutory seat). The financial statements
comprise of the statement of financial position as at ... 201X, the profit and loss account, the statements
of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes, comprising
a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.2

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in ac-
cordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and with International Financial Reporting Standards
for Small andMedium Sized Entities, and for the preparation of themanagement board report3 in accordance

with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore management is responsible for such internal

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

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

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

3
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control as it determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Inmaking those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimatesmade bymanagement, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion on the accordance of the financial statements with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code
and our qualified audit opinion on the accordance of the financial statements with IFRS for SME.

Basis for qualified opinion regarding IFRS for SMEs
On... (date) the company acquired the shares of... (name). The acquisition and the presentation of the
goodwill has not been processed according to IFRS for SME. The effect on the valuation of the goodwill
amounts to €... If this acquisition have been processed properly according to IFRS for SME, this would have
a €... positive/negative effect on the equity of... (balance sheet date) and the result for the year of XXXX.

Opinion with respect to the financial statements regarding Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ... (name of
entity) as a December 31, 201X and of its result for the year then ended in accordance with Part 9 of Book
2 of the Dutch Civil Code.

Qualified opinion with respect to the financial statements regarding IFRS for SMEs
In our opinion, except for the effects of the matter described in the "Basis for qualified opinion paragraph
regarding IFRS for SMEs", the financial statements give a true and fair view of the financial position of ...
(name of entity) as at December 31, 201X and of its result and its cash flows for the year then ended in ac-
cordance with International Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Entities.
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Report on other legal and regulatory requirements4

Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code, we have no
deficiencies to report as a result of our examination whether the management board report5, to the extent

we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of this Code, and whether the infor-
mation as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been annexed. Further we report that the manage-
ment board report6, to the extent we can assess, is consistent with the financial statements as required by

Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil Code.7

Place, date
... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

AntwoordVraag

Controleverklaring - EngelsWat voor soort document wilt u opstellen?

Verklaring met beperkingWelk oordeel heeft u over de verantwoording? Zie handlei-

ding 1.1.

Wegens eenmateriële bedenking tegen (deel van) de jaarre-

kening door onjuiste toepassing van IFRS for SMEs en tege-

Van welke soort beperking is sprake?

lijk een 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.

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 enmet h BW. Deze omissie wordt binnenkort door de wetgever hersteld.

4

Het kan voorkomen dat bij de jaarrekening een aangepast oordeel is verstrekt. Deze voorbeeldtekst houdt er
geen rekeningmee 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.
Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

5

Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit en in voorkomende gevallen de
tekst aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
jaarverslag is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9 Boek 2 BW.

6

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: 'Pursuant to the legal requirement under

7

Section 2:393 sub 5 at e of the Dutch Civil Code, we have no deficiencies to report as a result of our examination
whether the information as required under Section 2:392 sub 1 a - h has been annexed'.

641

Controleverklaring bij een jaarrekening (Nederlandse Standaard
700)

1.1



AntwoordVraag

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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