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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Vragen en antwoorden

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the statement of financial position as at December 31, 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30
June 201X);

2. the following statements for 201X:

the income statement, the statements of comprehensive income, changes in equity and cash
flows; and

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code11. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie, één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van IFRS
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1.3 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS voor 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 for 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 for SMEs, zonder dat daarvoor aansluitingsoverzichten noodzakelijk zijn.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code5 and with International Financial Reporting Standards for Small and Medium sized Entities.
 
The financial statements comprise:

1. the statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30
June 201X);

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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2. the following statements for 201X:
the income statement, the statements of comprehensive income, changes in equity and cash
flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11 and with IFRS for
SMEs. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van andere stelsels, bijvoorbeeld

een RJ-Richtlijn, Titel 9 Boek 2 BW gelijktijdig met IFRS for

SMEs, enz. Ik kies aan het eind bij de aanvullende vragen

hoe bij mijn cliënt het omvattend document heet -

'jaarverslag', 'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening

staat, en of ik in de controleverklaring via paginanummers

naar de jaarrekening wil verwijzen

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt

gevolgd?

Gelijktijdig Titel 9 Boek 2 BW en IFRS for SMEs

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: de andere informatie is verenigbaar met de

jaarrekening en bevat geen materiële afwijkingen, en bevat

alle informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2

BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van gelijktijdig Titel 9 Boek 2 BW en IFRS for SMEs
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1.4 Goedkeurende controleverklaring, niet obv Titel 9 Boek 2 BW wel obv in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving,
bijvoorbeeld RJ-Richtlijnen (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld)

NB: Deze verklaring dient slechts te worden afgegeven indien de cliënt een verslaggevingsstelsel toepast
dat in Nederland algemeen aanvaard is, op basis van de wet, richtlijnen of algemeen aanvaarde
gebruiken in de branche. Algemeen aanvaarde verslaggevingsstelsels zijn, bijvoorbeeld:

l Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven

l Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen
 
In de voorbeeldtekst wordt verwezen naar RJ 640; deze verwijzing dient te worden aangepast indien
sprake is van een ander algemeen aanvaard verslaggevingsstelsel.
 
In RJ 640 wordt geëist dat een bestuursverslag wordt opgesteld. In Standaard 720 wordt ingegaan op of
andere informatie, waaronder het bestuursverslag, materiële afwijkingen bevat en met de
jaarrekening verenigbaar is. Om die reden bevat de voorbeeldtekst hierover een afzonderlijke paragraaf.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with the 'RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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winststreven' (Guideline for annual reporting 640 'Not-for-profit organisations' of the Dutch Accounting
Standards Board).
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report6

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l [...];

l [...].
 

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

6
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Based on the following procedures performed, we conclude that the other information is consistent with
the financial statements and does not contain material misstatements.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of the Dutch Standard 720. The scope
of the procedures performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the
financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including ... in accordance with
... (RJ-Richtlijn ...).7

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management8 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with the 'RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven' (Guideline for annual reporting
640 'Not-for-profit organisations' of the Dutch Accounting Standards
Board). Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's9 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company10 or to cease operations11, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's12 ability to continue as a going concern in the financial statements.13

7
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

8
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

9
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

10
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

11
Naargelang de situatie aan te passen.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.14

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity15's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

13
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

14
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.16

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.17

 
We communicate with those charged with governance18 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Vragen en antwoorden

16
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

17
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

18
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van andere stelsels, bijvoorbeeld

een RJ-Richtlijn, Titel 9 Boek 2 BW gelijktijdig met IFRS for

SMEs, enz. Ik kies aan het eind bij de aanvullende vragen

hoe bij mijn cliënt het omvattend document heet -

'jaarverslag', 'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening

staat, en of ik in de controleverklaring via paginanummers

naar de jaarrekening wil verwijzen

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt

gevolgd?

RJ-Richtlijn ...

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie, waaronder het bestuursverslag, wat minimaal

is vereist op grond van de RJ-Richtlijn. Mijn bevindingen

zijn als volgt: de andere informatie bevat geen materiële

afwijkingen.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1.5 Goedkeurende controleverklaring, Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing;
jaarrekening niet opgesteld volgens een in Nederland algemeen aanvaard
verslaggevingsstelsel, doch wel in overeenstemming met de door de entiteit
gekozen en beschreven grondslagen

NB: Deze verklaring wordt afgegeven in het kader van de uitvoering van een bijzondere controleopdracht.
De verklaring kan alleen worden gebruikt indien sprake is van een beperkte, bekende, verspreidingskring.
Het gebruik van deze verklaring bij een jaarrekening die een volledige set van financiële overzichten voor
algemene doeleinden vormt, is niet toegestaan.
 
Er dient terughoudend te worden omgegaan met het afgeven van deze verklaring omdat de jaarrekening
niet wordt opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. Het bestuur dient derhalve gedegen
te kunnen motiveren waarom het vindt dat het gekozen stelsel geschikt en toereikend is in de gegeven
omstandigheden. De accountant dient voordat hij de opdracht tot controle van de jaarrekening
accepteert, vast te stellen dat de door de entiteit gekozen grondslagen inderdaad geschikt en toereikend
zijn gegeven de cliëntspecifieke omstandigheden.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) are prepared, in all material repects, in accordance with the
accounting policies selected and disclosed by the entity, as set out in note ... to the financial statements.
 
The financial statements comprise:

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.
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1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
4

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).5 Our opinion is not modified in respect of this matter.

B. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management6 is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the
accounting policies selected and disclosed by the entity, as set out in note ... to the financial
statements. Furthermore, management is responsible for such internal control

4
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

5
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

6
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.
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as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.7

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity8's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

7
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

8
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events free
from material misstatement.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.9

 
We communicate with those charged with governance10 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van andere stelsels, bijvoorbeeld

een RJ-Richtlijn, Titel 9 Boek 2 BW gelijktijdig met IFRS for

SMEs, enz. Ik kies aan het eind bij de aanvullende vragen

hoe bij mijn cliënt het omvattend document heet -

'jaarverslag', 'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening

staat, en of ik in de controleverklaring via paginanummers

naar de jaarrekening wil verwijzen

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt

gevolgd?

Anders: de door de entiteit gekozen en beschreven

grondslagen, zoals uiteengezet in punt ... van de

Vragen en antwoorden

9
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

10
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

toelichting van de jaarrekening. De

continuïteitsveronderstelling speelt geen rol in deze

grondslagen.

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening op basis van stelsels voor algemene

doeleinden een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, kan naast de jaarrekening andere

informatie omvatten. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt geen

andere informatie. Een passage over andere informatie

blijft achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan); bij afwezigheid

daarvan laat ik de passage over de verantwoordelijkheid

voor het toezicht op het rapportageproces achterwege in

de paragraaf over verantwoordelijkheden van het bestuur

(en rvc)

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the company financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the company financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code5.
 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the company financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Company financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the company financial statements and the consolidated financial
statements. The consolidated financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the company financial statements must be considered
in connection with the consolidated financial statements. On ... (datum) we issued a separate auditor's
report on the consolidated financial statements.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the company financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

48

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the company financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the company financial statements

Responsibilities of management for the company financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the company financial
statements in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is
responsible for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of the company financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the company financial statements, management is responsible for
assessing the company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the company financial statements using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to
cease operations15, or has no realistic alternative but to do so.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the company financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the company financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these company financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the company financial statements,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the company's financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the company financial statements,
including the disclosures; and

l evaluating whether the company financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW (naast de geconsolideerde jaarrekening

in een afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de geconsolideerde

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the company financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the company financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code5.
 
The company financial statements comprise:

1. the company statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the company income statement, the company statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows; and

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the company financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Company financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the company financial statements and the consolidated financial
statements. The consolidated financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the company financial statements must be considered
in connection with the consolidated financial statements. On ... (datum) we issued a separate auditor's
report on the consolidated financial statements.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the company financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the company financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the company financial statements

Responsibilities of management for the company financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the company financial
statements in accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code12. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the company financial statements, management is responsible for
assessing the company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
frameworks mentioned, management should prepare the company financial statements using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to
cease operations15, or has no realistic alternative but to do so.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the company financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the company financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these company financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the company financial statements,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the company's financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the company financial statements,
including the disclosures; and

l evaluating whether the company financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, enkelvoudige jaarrekening op basis van

IFRS (naast de geconsolideerde jaarrekening in een

afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de geconsolideerde

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the consolidated financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the consolidated financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the
financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code5.
 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the consolidated profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

61

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the consolidated financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Consolidated financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial
statements. The company financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the consolidated financial statements must be
considered in connection with the company financial statements. On ... (datum) we issued a separate
auditor's report on the company financial statements.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the consolidated financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the consolidated financial statements

Responsibilities of management for the consolidated financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is
responsible for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the consolidated financial statements, management is responsible for
assessing the company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the consolidated financial statements using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to
cease operations15, or has no realistic alternative but to do so.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the consolidated financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these consolidated financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of
our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive
to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures; and

l evaluating whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: geconsolideerde jaarrekening op basis

van Titel 9 Boek 2 BW (naast de enkelvoudige

jaarrekening in een afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de enkelvoudige

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1.D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een
afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the consolidated financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the consolidated financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the
financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with
International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part
9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the consolidated financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Consolidated financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial
statements. The company financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the consolidated financial statements must be
considered in connection with the company financial statements. On ... (datum) we issued a separate
auditor's report on the company financial statements.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the consolidated financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the consolidated financial statements

Responsibilities of management for the consolidated financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code12. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the consolidated financial statements, management is responsible for
assessing the company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
frameworks mentioned, management should prepare the consolidated financial statements using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to
cease operations15, or has no realistic alternative but to do so.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the consolidated financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these consolidated financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of
our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive
to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

71

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures; and

l evaluating whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, geconsolideerde jaarrekening op basis

van IFRS (naast de enkelvoudige jaarrekening in een

afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de enkelvoudige

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

1.1.1.E 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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the consolidated and company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the consolidated and company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Vragen en antwoorden

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige en geconsolideerde

jaarrekening, beide op basis van Titel 9 Boek 2 BW, in één

boekwerk



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

81

1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30
June 201X);

2. the following statements for 201X:

the company income statement, the company statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows; and

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code11. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, enkelvoudige en geconsolideerde

jaarrekening, beide op basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.1 Goedkeurende controleverklaring

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) at31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for 201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 9 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality11

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.12

Scope of the group audit13

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

9
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

12
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters14

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board15. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1617

B. Report on the other information included in the annual report18

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.19

C. Report on other legal and regulatory requirements20

Engagement21

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.22

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

19
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

20
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

21
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

22
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board23 for the financial statements
Management24 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code25. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's26 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company27 or to cease operations28, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's29 ability to continue as a going concern in the financial statements.30

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.31

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the

23
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

24
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

25
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

26
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

28
Naargelang de situatie aan te passen.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

30
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

31
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.32

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity33's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.34

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

32
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

34
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.35

 
We communicate with the supervisory board36 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board37 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.38

 
From the matters communicated with the supervisory board39, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.40

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 

35
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

36
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

38
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

40
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

Ja

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf ter benadrukking van
aangelegenheden

1.1.2.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 99

1.1.2.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 106



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

99

1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf ter benadrukking
van aangelegenheden

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Effects of a fire
We draw attention to the paragraph [onderdeel benoemen] in the notes to ... (controleobject) [optioneel:
on page ...] [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: which describes the effects of a fire in the company's
production facilities after the date of ... (controleobject).]8 Our opinion is nt modified in respect of this
matter.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
'company's': naargelang de situatie aan te passen in: trust's, union's, foundation's, enz.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, om een andere aangelegenheid dan onzekerheid over

de continuïteitsveronderstelling te benadrukken

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.2 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf ter benadrukking
van aangelegenheden

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) at31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for 201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 9 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality11

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.12

Scope of the group audit13

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

9
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

12
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters14

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board15. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1617

Effects of a fire
We draw attention to the paragraph [onderdeel benoemen] in the notes to ... (controleobject) [optioneel:
on page ...] [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: which describes the effects of a fire in the company's
production facilities after the date of ... (controleobject).]18 Our opinion is nt modified in respect of this
matter.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
'company's': naargelang de situatie aan te passen in: trust's, union's, foundation's, enz.
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B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

 
From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, om een andere aangelegenheid dan onzekerheid over

de continuïteitsveronderstelling te benadrukken

Vragen en antwoorden

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

115

Vraag Antwoord

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf materiële onzekerheid
over de continuïteit

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

1.1.3.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld) 124

1.1.3.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld 131

1.1.3.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 138



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

117

1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf materiële
onzekerheid over de continuïteit

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Material uncertainty related to going concern
We draw attention to the going concern paragraph in the notes [optioneel: on page ...] of the financial
statements which indicates that the company [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: depends on a future
positive result development and the willingness of the bank to continue its financing.] These conditions
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 modified in respect of this matter.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

121

evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, over onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf materiële
onzekerheid over de continuïteit

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the statement of financial position as at December 31, 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30
June 201X);

2. the following statements for 201X:

the income statement, the statements of comprehensive income, changes in equity and cash
flows; and

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Material uncertainty related to going concern
We draw attention to the going concern paragraph in the notes [optioneel: on page ...] of the financial
statements which indicates that the company [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: depends on a future
positive result development and the willingness of the bank to continue its financing.] These conditions
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 modified in respect of this matter.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code11. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, over onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie, één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van IFRS
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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf materiële
onzekerheid over de continuïteit

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the company financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the company financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code5.
 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the company financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Material uncertainty related to going concern
We draw attention to the going concern paragraph in the notes [optioneel: on page ...] of the financial
statements which indicates that the company [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: depends on a future
positive result development and the willingness of the bank to continue its financing.] These conditions
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 modified in respect of this matter.

Company financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the company financial statements and the consolidated financial
statements. The consolidated financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the company financial statements must be considered
in connection with the consolidated financial statements. On ... (datum) we issued a separate auditor's
report on the consolidated financial statements.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the company financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the company financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the company financial statements

Responsibilities of management for the company financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the company financial
statements in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is
responsible for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of the company financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the company financial statements, management is responsible for
assessing the company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the company financial statements using the going

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to
cease operations15, or has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the company financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the company financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these company financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the company financial statements,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the company's financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the company financial statements,
including the disclosures; and

l evaluating whether the company financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, over onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW (naast de geconsolideerde jaarrekening

in een afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de geconsolideerde

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.1.3 Goedkeurende controleverklaring met een paragraaf materiële
onzekerheid over de continuïteit

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) at31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for 201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 9 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Material uncertainty related to going concern
We draw attention to the going concern paragraph in the notes [optioneel: on page ...] of the financial
statements which indicates that the company [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: depends on a future
positive result development and the willingness of the bank to continue its financing.] These conditions
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 modified in respect of this matter.

Materiality11

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.12

Scope of the group audit13

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 

9
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

12
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters14

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board15. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Material uncertainty related to going concern' section of our report
we selected the following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1617

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.
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B. Report on the other information included in the annual report18

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.19

C. Report on other legal and regulatory requirements20

Engagement21

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.22

18
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

19
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board23 for the financial statements
Management24 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code25. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's26 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company27 or to cease operations28, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's29 ability to continue as a going concern in the financial statements.30

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.31

20
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

21
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

22
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

23
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

24
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

25
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

26
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

28
Naargelang de situatie aan te passen.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

30
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

31
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.32

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity33's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

32
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.34

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.35

 
We communicate with the supervisory board36 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board37 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.38

 
From the matters communicated with the supervisory board39, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.40

34
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

35
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

36
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

38
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, over onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling

Vragen en antwoorden

40
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer verplichtingen
een (volledig) bestuursverslag op te stellen

1.1.4.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) en geen bestuursverslag opgesteld 149

1.1.4.3 Voorbeeldtekst igv bevindingen bij het bestuursverslag en igv jaarrekening
opgesteld obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld) 156

1.1.4.B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld en geen bestuursverslag opgesteld 163

1.1.4.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht en geen bestuursverslag opgesteld 170
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer
verplichtingen een (volledig) bestuursverslag op te stellen

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains solely
other information that consists of other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information contains a
material misstatement:

l Notwithstanding Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code the management report is missing.
Therefore, we do not express an opinion about the management report.

 
Except for the possible effects of the previous matter, we conclude that the other information is
consistent

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Vragen en antwoorden

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen de

overige gegevens op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn

bevindingen zijn als volgt: De cliënt heeft niet voldaan aan

de verplichting op grond van Titel 9 Boek 2 BW een

bestuursverslag op te stellen. Om die reden doen wij geen

uitspraak over het bestuursverslag. Verder bevatten de

overige gegevens geen materiële afwijkingen en bevatten

ze alle informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2

BW.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer
verplichtingen een (volledig) bestuursverslag op te stellen

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information contains a
material misstatement:

l Notwithstanding Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code the management report does not
contain

a description of the main risks and uncertainties which the entity is confronted with.
 
Except for the possible effects of the previous matter, we conclude that the other information is
consistent

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: Het bestuursverslag bevat een materiële

afwijking. In afwijking van Titel 9 Boek 2 BW ontbreekt in

het bestuursverslag een beschrijving van de voornaamste

risico's en onzekerheden waarmee de de entiteit wordt

geconfronteerd. Verder bevatten de overige gegevens geen

materiële afwijkingen en bevatten ze alle informatie die is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

162

Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer
verplichtingen een (volledig) bestuursverslag op te stellen

1.1.4.B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een
afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld en geen bestuursverslag
opgesteld

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the company financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the company financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X4 in accordance with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of
the Dutch Civil Code5.
 
The company financial statements comprise:

1. the company statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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the company income statement, the company statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

6

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the company financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Company financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the company financial statements and the consolidated financial
statements. The consolidated financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the company financial statements must be considered
in connection with the consolidated financial statements. On ... (datum) we issued a separate auditor's
report on the consolidated financial statements.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the company financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains solely other information that consists of other information as required by Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information contains a

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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material misstatement:
l Notwithstanding Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code the management report is missing.

Therefore, we do not express an opinion about the management report.
 
Except for the possible effects of the previous matter, we conclude that the other information is
consistent

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the company financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the company financial statements

Responsibilities of management for the company financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the company financial
statements in accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code12. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the company financial statements, management is responsible for
assessing the company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.
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frameworks mentioned, management should prepare the company financial statements using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to
cease operations15, or has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the company financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the company financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these company financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the company financial statements,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the company's financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the company financial statements,
including the disclosures; and

l evaluating whether the company financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

168

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen de

overige gegevens op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn

bevindingen zijn als volgt: De cliënt heeft niet voldaan aan

de verplichting op grond van Titel 9 Boek 2 BW een

bestuursverslag op te stellen. Om die reden doen wij geen

uitspraak over het bestuursverslag. Verder bevatten de

overige gegevens geen materiële afwijkingen en bevatten

ze alle informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2

BW.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, enkelvoudige jaarrekening op basis van

IFRS (naast de geconsolideerde jaarrekening in een

afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de geconsolideerde

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.1.4 Controleverklaring indien niet wordt voldaan aan één of meer
verplichtingen een (volledig) bestuursverslag op te stellen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) at31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for 201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 9 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality11

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.12

Scope of the group audit13

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

9
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

12
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters14

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board15. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1617

B. Report on the other information included in the annual report18

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains solely
other information that consists of other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information contains a

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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material misstatement:
l Notwithstanding Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code the management report is missing.

Therefore, we do not express an opinion about the management report.
 
Except for the possible effects of the previous matter, we conclude that the other information is
consistent

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.19

C. Report on other legal and regulatory requirements20

Engagement21

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.22

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

19
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

20
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

21
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

22
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board23 for the financial statements
Management24 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code25. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's26 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company27 or to cease operations28, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's29 ability to continue as a going concern in the financial statements.30

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.31

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the

23
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

24
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

25
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

26
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

28
Naargelang de situatie aan te passen.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

30
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

31
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.32

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity33's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.34

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

32
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

34
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.35

 
We communicate with the supervisory board36 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board37 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.38

 
From the matters communicated with the supervisory board39, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.40

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 

35
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

36
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

38
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

40
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen de

overige gegevens op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn

bevindingen zijn als volgt: De cliënt heeft niet voldaan aan

de verplichting op grond van Titel 9 Boek 2 BW een

bestuursverslag op te stellen. Om die reden doen wij geen

uitspraak over het bestuursverslag. Verder bevatten de

overige gegevens geen materiële afwijkingen en bevatten

ze alle informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2

BW.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

Ja

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

180

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 statutaire regeling voor resultaatbestemming en
igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld 181

1.1.5.G Voorbeeldtekst igv ontbreken statutaire regeling voor resultaatbestemming en
igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en een
geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en gezamenlijk in één
boekwerk uitgebracht 188
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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 statutaire regeling voor resultaatbestemming
en igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information contains a
material misstatement

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de overige gegevens een materiële
afwijking bevatten:

l In afwijking van Titel 9 Boek 2 BW ontbreekt een weergave van de statutaire regeling voor de
bestemming van het resultaat.

 
Except for the possible effects of the previous matter, we conclude that the other information is
consistent

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

9
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.17

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity18's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

17
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.19

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.20

 
We communicate with those charged with governance21 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

19
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

20
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

21
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

186

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: Het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW,

uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting om de

statutaire regeling voor de bestemming van het resultaat

weer te geven.

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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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.G Voorbeeldtekst igv ontbreken statutaire regeling voor
resultaatbestemming en igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9
Boek 2 BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) at31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for 201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 9 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality11

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.12

Scope of the group audit13

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

9
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

12
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters14

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board15. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1617

B. Report on the other information included in the annual report18

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information contains a
material misstatement

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de overige gegevens een materiële
afwijking bevatten:

l In afwijking van Titel 9 Boek 2 BW ontbreekt een weergave van de statutaire regeling voor de
bestemming van het resultaat.

 
Except for the possible effects of the previous matter, we conclude that the other information is
consistent

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.19

C. Report on other legal and regulatory requirements20

Engagement21

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.22

19
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board23 for the financial statements
Management24 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code25. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's26 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company27 or to cease operations28, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's29 ability to continue as a going concern in the financial statements.30

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.31

20
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

21
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

22
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

23
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

24
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

25
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

26
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

28
Naargelang de situatie aan te passen.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

30
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

31
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.32

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity33's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

32
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.34

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.35

 
We communicate with the supervisory board36 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board37 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.38

 
From the matters communicated with the supervisory board39, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.40

34
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

35
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

36
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

38
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: Het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW,

uitgezonderd het niet voldoen aan de verplichting om de

statutaire regeling voor de bestemming van het resultaat

weer te geven.

Vragen en antwoorden

40
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.
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Vraag Antwoord

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 200

1.1.6.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 207
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified
opinion' section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our qualified opinion
The participation of ... (naam entiteit) in ... (naam deelneming), a foreign subsidiary acquired during the
financial year and valued according to the equity method, is included in the balance sheet of ... 201X for
EUR ... and the share of ... (naam entiteit) in the result of ... (naam deelneming) ad EUR ... is included in
the result of ... (naam entiteit) over 201X. We have not been able to obtain sufficient and appropriate
audit evidence regarding the valuation of the participation per ... 201X and the share in the result of the
participation over 201X because we have not been given access to the financial information, the
management and the auditor of ... (naam deelneming). As a result, we were unable to determine whether
any corrections were necessary with regard to the aforementioned amounts.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter/matters described in the 'Basis for our 'qualified opinion'

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële

invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying consolidated financial statements give true and fair view of the
financial position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar:
for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying compancy financial statements give true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our qualified opinion
The participation of ... (naam entiteit) in ... (naam deelneming), a foreign subsidiary acquired during the
financial year and valued according to the equity method, is included in the balance sheet of ... 201X for
EUR ... and the share of ... (naam entiteit) in the result of ... (naam deelneming) ad EUR ... is included in

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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the result of ... (naam entiteit) over 201X. We have not been able to obtain sufficient and appropriate
audit evidence regarding the valuation of the participation per ... 201X and the share in the result of the
participation over 201X because we have not been given access to the financial information, the
management and the auditor of ... (naam deelneming). As a result, we were unable to determine whether
any corrections were necessary with regard to the aforementioned amounts.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter/matters described in the 'Basis for our 'qualified opinion'
section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële

invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een materiële afwijking in de
jaarrekening

1.1.7.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 219

1.1.7.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en geconsolideerde jaarrekening opgesteld conform IFRS en gezamenlijk in
één boekwerk uitgebracht 226
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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een materiële afwijking 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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the financial position of ...
(naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our qualified opinion
The company's inventories are carried in the balance sheet at EUR ... . 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 realisable 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 inventories at the lower of cost and realisable value, an amount of EUR ... would
have been required to write the inventories down to their realisable value. Accordingly, cost of sales
would have been increased by EUR ... , and income tax, net income and shareholders' equity would have
been reduced respectively by EUR ... , EUR ... and EUR ....
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section, we

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens een materiële afwijking

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven bevat de andere

informatie een materiële afwijking

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een materiële afwijking in de
jaarrekening

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion' section, the
accompanying consolidated financial statements give true and fair view of the financial position
of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion' section, the
accompanying compancy financial statements give true and fair view of the financial position of ...
(naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our qualified opinion
The company's inventories are carried in the balance sheet at EUR ... . 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 realisable 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

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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management stated the inventories at the lower of cost and realisable value, an amount of EUR ... would
have been required to write the inventories down to their realisable value. Accordingly, cost of sales
would have been increased by EUR ... , and income tax, net income and shareholders' equity would have
been reduced respectively by EUR ... , EUR ... and EUR ....
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

231

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens een materiële afwijking

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

oordeel met beperking' hierboven bevat de andere

informatie een materiële afwijking

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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 materiële afwijking in de
jaarrekening

1.1.8.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 238

1.1.8.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 245
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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 materiële
afwijking 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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the 'Basis for our
qualified opinion' section, and except for the effects of the matter described in point 2 of the 'Basis for
our qualified opinion' section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the
financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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6

Basis for our qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of EUR ... . Of this amount, EUR ... 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 inventories 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 EUR ..., which cannot be collected due to the
insolvency of the debtor. This amount has not been provided for.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter described in point 1 of the 'Basis for our qualified opinion'
section, and except for the effects of the matter described in point 2 of the 'Basis for our qualified
opinion' section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële

invloed is, en wegens een materiële afwijking

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat ten aanzien van punt 1, naast de

materiële afwijking ten aanzien van punt 2

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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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 materiële
afwijking in de jaarrekening

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l except for the possible effects of the matter described in point 1 of the 'Basis for our qualified
opinion' section, and except for the effects of the matter described in point 2 of the 'Basis for our
qualified opinion' section, the accompanying consolidated financial statements give true and fair
view of the financial position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

246

for  201X4 in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

l except for the possible effects of the matter described in point 1 of the 'Basis for our qualified
opinion' section, and except for the effects of the matter described in point 2 of the 'Basis for our
qualified opinion' section, the accompanying compancy financial statements give true and fair
view of the financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of EUR ... . Of this amount, EUR ... 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 inventories 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 EUR ..., which cannot be collected due to the
insolvency of the debtor. This amount has not been provided for.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.
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the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter described in point 1 of the 'Basis for our qualified opinion'
section, and except for the effects of the matter described in point 2 of the 'Basis for our qualified
opinion' section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

 
From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Vragen en antwoorden

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële

invloed is, en wegens een materiële afwijking

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat ten aanzien van punt 1, naast de

materiële afwijking ten aanzien van punt 2

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the financial position of ...
(naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our qualified opinion
The notes to the company financial statements do not mention the remuneration of directors and
supervisory directors, which is a deviation from article 2: 383 paragraph 1 of the Dutch Civil Code. The
amount of the remuneration, including the pension charges, and the other payments is for the joint
(former) directors EUR ... and for the joint (former) supervisory directors EUR ... .7

 
8

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report11

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 

7
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.

8
Aanpassen naar gelang de situatie.
N.B. Deze onderbouwing is mogelijk van toepassing op een jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW of
IFRS.

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

259

Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.12

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management13 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code14. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's15 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company16 or to cease operations17, or

12
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

13
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

14
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

17
Naargelang de situatie aan te passen.
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has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's18 ability to continue as a going concern in the financial statements.19

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.20

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity21's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

18
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

19
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

20
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

21
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.22

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.23

 
We communicate with those charged with governance24 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

22
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

23
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

24
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet vermelden van de bezoldiging van de

bestuurders

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven bevat de andere

informatie een materiële afwijking

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion' section, the
accompanying consolidated financial statements give true and fair view of the financial position
of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion' section, the
accompanying compancy financial statements give true and fair view of the financial position of ...
(naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our qualified opinion
The notes to the company financial statements do not mention the remuneration of directors and
supervisory directors, which is a deviation from article 2: 383 paragraph 1 of the Dutch Civil Code. The
amount of the remuneration, including the pension charges, and the other payments is for the joint
(former) directors EUR ... and for the joint (former) supervisory directors EUR ... .9

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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10

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing11. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 12 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),13 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Materiality14

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.15

Scope of the group audit16

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).

9
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.

10
Aanpassen naar gelang de situatie.
N.B. Deze onderbouwing is mogelijk van toepassing op een jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW of
IFRS.

11
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

12
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

13
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters17

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board18. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

16
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

17
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

18
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1920

B. Report on the other information included in the annual report21

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.22

19
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

20
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

21
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

22
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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C. Report on other legal and regulatory requirements23

Engagement24

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.25

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board26 for the financial statements
Management27 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code28. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's29 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company30 or to cease operations31, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's32 ability to continue as a going concern in the financial statements.33

23
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

24
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

25
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

26
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

27
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

28
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

31
Naargelang de situatie aan te passen.

32
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.34

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.35

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity36's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

33
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

34
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

35
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

36
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.37

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.38

 
We communicate with the supervisory board39 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board40 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.41

37
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

38
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board42, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.43

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet vermelden van de bezoldiging van de

bestuurders

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

Vragen en antwoorden

42
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

43
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

oordeel met beperking' hierboven bevat de andere

informatie een materiële afwijking

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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

1.1.10.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 276

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. 283

1.1.10.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 291
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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

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified
opinion' section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

Basis for our qualified opinion
Due to geographical circumstances and regulatory restrictions, it was not possible for us to attend the
counting of these inventories stored abroad in the period 201X-1. Nor have we been able to verify the
existence and valuation of such inventories in any other audit procedures. These inventories have an
impact on the determination of the entity's result, we were unable to determine whether any adjustments
were necessary with respect to the result for 201X-1 and the retained earnings per ... 201X-1. As a result,
we have expressed a qualified opinion on the 201X-1 financial statements. Mentioned circumstances no
longer occur per ... 201X, however, due to these circumstances we were unable to obtain sufficient and
appropriate audit evidence during our audit of the current financial year. Since the stocks included in the
balance sheet per ... 201X-1 influence the determination of the result over 201X, we were unable to
determine whether any corrections were necessary with regard to the result for 201X and the retained
earnings per ... 201X.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter/matters described in the 'Basis for our 'qualified opinion'
section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Voorgaande verslagperiode: wegens het niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

wat van materiële invloed is, situatie doet zich in de

lopende verslagperiode niet meer voor

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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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

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.

NB: Indien de controleverklaring over het voorafgaande boekjaar een beperking, oordeelonthouding of
afkeuring bevatte en de aanleiding daartoe nog niet opgelost is, maar niet een zodanige invloed op de
cijfers van de onderhavige verslagperiode heeft dat een niet-goedkeurende controleverklaring zou
moeten worden afgegeven, dient echter toch een dergelijke verklaring te worden afgegeven op grond van
de vergelijkende cijfers (de Nederlandse Standaard 710, 'Ter vergelijking opgenomen informatie -
Vergelijkende cijfers en vergelijkende financiële overzichten').
 
Deze voorbeeldtekst betreft een uitwerking voor de situatie dat voorgaand jaar een controleverklaring
met beperking is afgegeven.
 
In de situatie dat voorgaand jaar een controleverklaring van oordeelonthouding of een afkeurende
controleverklaring is afgegeven, dient deze verklaring naar analogie van deze voorbeeldtekst te worden
aangepast.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.
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In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified
opinion' section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

Basis for our qualified opinion
The corresponding figures included in the financial statements are derived from the financial statements
of the previous financial year, on which a qualified opinion was expressed. In respect of the importance
of the following finding:

'We have been engaged as auditor of the entity during ... 201X-1. Therefore, we were not able to attend
the counting of these inventories at the beginning of that financial year. It has not been possible to
obtain sufficient and appropriate audit evidence on the initial inventories at the beginning of 201X-1 in
any other way. Since the available initial inventories have an influence on the determination of the result,
we were unable to determine whether any corrections would be required with regard to the recognized
results and the opening balance sheet of the retained result with respect to 201X-1. As a result, we have
expressed a qualified opinion on the financial statements 201X-1.'

Mentioned circumstances do not affect the current financial year, but do apply to the corresponding
figures.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.
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We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter/matters described in the 'Basis for our 'qualified opinion'
section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Vragen en antwoorden

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Voorgaande verslagperiode: wegens het niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

wat van materiële invloed is, situatie is opgelost, maar

niet retrospectief

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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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

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying consolidated financial statements give true and fair view of the
financial position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar:

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.
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for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

l except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying compancy financial statements give true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our qualified opinion
Due to geographical circumstances and regulatory restrictions, it was not possible for us to attend the
counting of these inventories stored abroad in the period 201X-1. Nor have we been able to verify the
existence and valuation of such inventories in any other audit procedures. These inventories have an
impact on the determination of the entity's result, we were unable to determine whether any adjustments
were necessary with respect to the result for 201X-1 and the retained earnings per ... 201X-1. As a result,
we have expressed a qualified opinion on the 201X-1 financial statements. Mentioned circumstances no
longer occur per ... 201X, however, due to these circumstances we were unable to obtain sufficient and
appropriate audit evidence during our audit of the current financial year. Since the stocks included in the
balance sheet per ... 201X-1 influence the determination of the result over 201X, we were unable to
determine whether any corrections were necessary with regard to the result for 201X and the retained
earnings per ... 201X.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.
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We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the possible effects of the matter/matters described in the 'Basis for our 'qualified opinion'
section, we conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.
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mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

 
From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Vragen en antwoorden

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Voorgaande verslagperiode: wegens het niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

wat van materiële invloed is, situatie doet zich in de

lopende verslagperiode niet meer voor

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven zijn wij niet in staat na

te gaan of de andere informatie al dan niet materiële

afwijkingen bevat

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 303

1.1.11.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 310
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion'
section, the accompanying financial statementsgive true and fair view of the financial position of ...
(naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our qualified opinion
As stated in note ... of the notes to the financial statements, no depreciations have been included in the
financial statements, which is a deviation from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the result
of a decision of the management of the entity taken at the beginning of the previous financial year and
causes us, as with the financial statements for the previous year, to express a qualified opinion. Based on
a straight-line depreciation method with a depreciation rate of 5% for the buildings and 20% for the
installations, the loss for the financial year 201X with ad EUR ... and for the financial year 201X-1 must be
increased by EUR ... the fixed assets with the sum of depreciations of EUR ... in 201X and ad EUR ... in
201X-1 to be reduced and the loss up to and including the financial year with EUR ... in 201X and ad
EUR .. to be increased in 201X-1.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.
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has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Voorgaande verslagperiode: wegens een materiële

afwijking, situatie doet zich in de lopende verslagperiode

nog steeds voor

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven bevat de andere

informatie een materiële afwijking

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.11 Controleverklaring met beperking; voorgaand boekjaar eveneens een
aangepaste controleverklaring

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our qualified opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion' section, the
accompanying consolidated financial statements give true and fair view of the financial position
of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l except for the effects of the matter described in the 'Basis for our qualified opinion' section, the
accompanying compancy financial statements give true and fair view of the financial position of ...
(naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our qualified opinion
As stated in note ... of the notes to the financial statements, no depreciations have been included in the
financial statements, which is a deviation from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. This is the result
of a decision of the management of the entity taken at the beginning of the previous financial year and
causes us, as with the financial statements for the previous year, to express a qualified opinion. Based on

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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a straight-line depreciation method with a depreciation rate of 5% for the buildings and 20% for the
installations, the loss for the financial year 201X with ad EUR ... and for the financial year 201X-1 must be
increased by EUR ... the fixed assets with the sum of depreciations of EUR ... in 201X and ad EUR ... in
201X-1 to be reduced and the loss up to and including the financial year with EUR ... in 201X and ad
EUR .. to be increased in 201X-1.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our qualified opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

315

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Voorgaande verslagperiode: wegens een materiële

afwijking, situatie doet zich in de lopende verslagperiode

nog steeds voor

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

oordeel met beperking' hierboven bevat de andere

informatie een materiële afwijking

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteit, om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 322

1.1.12.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 327
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
We do not express an opinion on the accompanying financial statements of the company4. Due to the
significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we have
not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion
on the accompanying financial statements as a whole.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the entity 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 of the entity.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),6 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

B. Report on the other information included in the annual report7

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management

6
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

7
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.8

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management9 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code10.. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's11 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company12 or to cease operations13, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's14 ability to continue as a going concern in the financial statements.15

Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 

8
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.

9
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

10
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

11
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

13
Naargelang de situatie aan te passen.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

15
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de

omvang van de entiteit, wat van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt mag elke andere 'oob-passage' achterwege

blijven in de controleverklaring. Welke passages neemt u

op in uw controleverklaring? 1 = materialiteit 2 = reikwijdte

groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial
statements comprise the consolidated and company financial statements.
 
We do not express an opinion on the accompanying consolidated and company financal
statements of the company4. Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our
disclaimer of opinion' section, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to
provide a basis for an audit opinion on the accompanying consolidated and company financial
statements as a whole.
 
The consolidated financial statements comprise:

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

328

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

Basis for our disclaimer of opinion
Given the nature and the size of the entity 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 of the entity.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 6 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

6
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.
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Materiality8

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.9

Scope of the group audit10

... (naam entiteit(en))is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included inthe consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 

B. Report on the other information included in the annual report11

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

8
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

9
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

10
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

11
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

330

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.12

C. Report on other legal and regulatory requirements13

Engagement14

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.15

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

12
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.

13
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

14
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board16 for the financial statements
Management17 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code18.. Furthermore, management is responsible
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's19 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company20 or to cease operations21, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's22 ability to continue as a going concern in the financial statements.23

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.24

Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 

16
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

17
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

18
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

20
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

21
Naargelang de situatie aan te passen.

22
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

23
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

24
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen als gevolg van de

omvang van de entiteit, wat van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

Ja

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt mag elke andere 'oob-passage' achterwege

blijven in de controleverklaring. Welke passages neemt u

op in uw controleverklaring? 1 = materialiteit 2 = reikwijdte

groepscontrole

Wel 1 en 2

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt zijn de 'oob-passages' materialiteit en

benoeming verplicht. Neemt u ook de 'oob-passage' over

reikwijdte groepscontrole op?

Wel reikwijdte groepscontrole, naast materialiteit en

benoeming

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 335

1.1.13.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 340
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
We do not express an opinion on the accompanying financial statements of the company4. Due to the
significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we have
not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion
on the accompanying financial statements as a whole.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our disclaimer of opinion
The company's investment in its joint venture XYZ in ... (country) is carried at EUR ... on the company's
balance sheet, which represents over 90% of the company's net assets as at ... 201X. 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 proportional 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.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),6 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

B. Report on the other information included in the annual report7

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be

6
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

7
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.8

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management9 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code10.. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's11 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company12 or to cease operations13, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's14 ability to continue as a going concern in the financial statements.15

Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the

8
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.

9
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

10
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

11
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

13
Naargelang de situatie aan te passen.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

15
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, wat van

diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Nee

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt mag elke andere 'oob-passage' achterwege

blijven in de controleverklaring. Welke passages neemt u

op in uw controleverklaring? 1 = materialiteit 2 = reikwijdte

groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial
statements comprise the consolidated and company financial statements.
 
We do not express an opinion on the accompanying consolidated and company financal
statements of the company4. Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our
disclaimer of opinion' section, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to
provide a basis for an audit opinion on the accompanying consolidated and company financial
statements as a whole.
 
The consolidated financial statements comprise:

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

Basis for our disclaimer of opinion
The company's investment in its joint venture XYZ in ... (country) is carried at EUR ... on the company's
balance sheet, which represents over 90% of the company's net assets as at ... 201X. 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 proportional 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.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 6 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

6
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

342

the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

Materiality8

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.9

Scope of the group audit10

... (naam entiteit(en))is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included inthe consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 

B. Report on the other information included in the annual report11

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

8
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

9
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

10
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

11
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.12

C. Report on other legal and regulatory requirements13

Engagement14

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.15

12
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.

13
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

14
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board16 for the financial statements
Management17 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code18.. Furthermore, management is responsible
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's19 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company20 or to cease operations21, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's22 ability to continue as a going concern in the financial statements.23

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.24

Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 

16
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

17
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

18
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

20
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

21
Naargelang de situatie aan te passen.

22
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

23
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

24
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. één post, wat van

diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt zijn de 'oob-passages' materialiteit en

benoeming verplicht. Neemt u ook de 'oob-passage' over

reikwijdte groepscontrole op?

Wel reikwijdte groepscontrole, naast materialiteit en

benoeming

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 348

1.1.14.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 353
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
We do not express an opinion on the accompanying financial statements of the company4. Due to the
significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we have
not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion
on the accompanying financial statements as a whole.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our disclaimer of opinion
We have been appointed as auditor of the entity after ... 201X. Therefore, we were not able to attend the
counting of these inventories at the beginning as well as at the end of that financial year. It has not been
possible to obtain sufficient and appropriate audit evidence on the available inventories as of ... 201X-1
and ... 201X in any other way. These inventories are included in the balance sheet for EUR ... and EUR ...
. In addition, the implementation of a new automated accounts receivable system in ... 201X led to a
large number of errors in the accounts receivable. At the date of our report, the entity's staff were still in
the process of rectifying the shortcomings in the system and correcting the errors. It has not been
possible to verify in any other way that the amount of ...euro included in the balance sheet as of ... 201X
in the accounts receivables. As a result of the aforementioned circumstances, we were unable to
determine whether any corrections would be required with regard to the recognized or unrecognized
inventories and account receivables. The same applies to the relevant items of the profit and loss
account.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),6 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

B. Report on the other information included in the annual report7

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

6
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

7
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.8

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management9 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code10.. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's11 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company12 or to cease operations13, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's14 ability to continue as a going concern in the financial statements.15

8
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.

9
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

10
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

11
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

13
Naargelang de situatie aan te passen.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

15
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

wat van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt mag elke andere 'oob-passage' achterwege

blijven in de controleverklaring. Welke passages neemt u

op in uw controleverklaring? 1 = materialiteit 2 = reikwijdte

groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial
statements comprise the consolidated and company financial statements.
 
We do not express an opinion on the accompanying consolidated and company financal
statements of the company4. Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our
disclaimer of opinion' section, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to
provide a basis for an audit opinion on the accompanying consolidated and company financial
statements as a whole.
 
The consolidated financial statements comprise:

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

Basis for our disclaimer of opinion
We have been appointed as auditor of the entity after ... 201X. Therefore, we were not able to attend the
counting of these inventories at the beginning as well as at the end of that financial year. It has not been
possible to obtain sufficient and appropriate audit evidence on the available inventories as of ... 201X-1
and ... 201X in any other way. These inventories are included in the balance sheet for EUR ... and EUR ...
. In addition, the implementation of a new automated accounts receivable system in ... 201X led to a
large number of errors in the accounts receivable. At the date of our report, the entity's staff were still in
the process of rectifying the shortcomings in the system and correcting the errors. It has not been
possible to verify in any other way that the amount of ...euro included in the balance sheet as of ... 201X
in the accounts receivables. As a result of the aforementioned circumstances, we were unable to
determine whether any corrections would be required with regard to the recognized or unrecognized
inventories and account receivables. The same applies to the relevant items of the profit and loss
account.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 6 the Wet toezicht

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

Materiality8

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.9

Scope of the group audit10

... (naam entiteit(en))is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included inthe consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 

6
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

9
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

10
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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B. Report on the other information included in the annual report11

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.12

C. Report on other legal and regulatory requirements13

Engagement14

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.15

11
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

12
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
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No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board16 for the financial statements
Management17 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code18.. Furthermore, management is responsible
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's19 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company20 or to cease operations21, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's22 ability to continue as a going concern in the financial statements.23

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.24

13
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

14
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

17
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

18
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

20
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

21
Naargelang de situatie aan te passen.

22
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

23
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

24
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen t.a.v. meerdere posten,

wat van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt zijn de 'oob-passages' materialiteit en

benoeming verplicht. Neemt u ook de 'oob-passage' over

reikwijdte groepscontrole op?

Wel reikwijdte groepscontrole, naast materialiteit en

benoeming

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande invloed in
de jaarrekening

1.1.15.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 361

1.1.15.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 368
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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande
invloed 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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion'
section, the accompanying financial statementsdo not give true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date, the required provision amounts to
approximately EUR... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into
account, are respectively overstated by EUR... and EUR....
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens een afwijking van diepgaande invloed

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden(en) als beschreven in de paragraaf 'De basis voor

ons afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere

informatie een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.15 Afkeurende controleverklaring wegens een afwijking van diepgaande
invloed in de jaarrekening

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying consolidated financial statements do not give true and fair view of the financial
position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying compancy financial statements do not give true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our adverse opinion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date, the required provision amounts to
approximately EUR... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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account, are respectively overstated by EUR... and EUR....
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

371

 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

374

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens een afwijking van diepgaande invloed

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden(en) als beschreven in de paragraaf 'De basis voor

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

ons afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere

informatie een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 380

1.1.16.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 387
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion'
section, the accompanying financial statementsdo not give true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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Basis for our 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 € ... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into
account, 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
inventories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such
inventories by other audit procedures.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens een afwijking van diepgaande invloed, met

samenloop met een situatie van niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

wat van materieel belang is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden(en) als beschreven in de paragraaf 'De basis voor

ons afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere

informatie een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying consolidated financial statements do not give true and fair view of the financial
position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying compancy financial statements do not give true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our 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 € ... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into
account, 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
inventories and we were unable to satisfy ourselves as to the existence and valuation of such
inventories by other audit procedures.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.
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We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.
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mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

 
From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Vragen en antwoorden

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

396

Vraag Antwoord

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens een afwijking van diepgaande invloed, met

samenloop met een situatie van niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

wat van materieel belang is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden(en) als beschreven in de paragraaf 'De basis voor

ons afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere

informatie een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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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) 399

1.1.17.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 406
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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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion'
section, the accompanying financial statementsdo not give true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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Basis for our 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 € ... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into
account, are overstated by € ... and € ..., respectively.

2. Given the nature of the activities and the size of the entity, the internal organization can not be
set up in an economically responsible manner in such a way that the required assurance can be
obtained in a rational manner through auditing the completeness of the turnover included in the
financial statements and directly related posts.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing7. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),8 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

8
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens een afwijking van diepgaande invloed, met

samenloop met een situatie van niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

hetgeen van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden(en) als beschreven in de paragraaf 'De basis voor

ons afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere

informatie een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

406

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying consolidated financial statements do not give true and fair view of the financial
position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying compancy financial statements do not give true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our 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 € ... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into
account, are overstated by € ... and € ..., respectively.

2. Given the nature of the activities and the size of the entity, the internal organization can not be
set up in an economically responsible manner in such a way that the required assurance can be
obtained in a rational manner through auditing the completeness of the turnover included in the
financial statements and directly related posts.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing9. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during

9
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.
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the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.
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mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

413

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

 
From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Vragen en antwoorden

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens een afwijking van diepgaande invloed, met

samenloop met een situatie van niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen,

hetgeen van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden(en) als beschreven in de paragraaf 'De basis voor

ons afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere

informatie een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting van
materiële onzekerheid omtrent de continuïteit

1.1.18.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 418

1.1.18.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 425
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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting
van materiële 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: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion'
section, the accompanying financial statementsdo not give true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern
assumption of the entity. The financial position of the entity and circumstances give rise to significant
uncertainty about the appropriateness of that assumption. The note ... in the financial statements does
not contain an adequate explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a
departure from Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code7.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing8. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),9 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

B. Report on the other information included in the annual report10

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

7
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

9
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

10
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.11

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management12 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code13. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's14 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company15 or to cease operations16, or
has no realistic alternative but to do so.

11
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

12
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

13
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

16
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's17 ability to continue as a going concern in the financial statements.18

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.19

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity20's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

17
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

18
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

19
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

20
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.21

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.22

 
We communicate with those charged with governance23 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

21
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

22
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

23
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens ontoereikende uiteenzetting van de onzekerheid

over de continuïteit, wat van diepgaande invloed is (niet in

combinatie met een paragraaf ter benadrukking van

onzekerheid omtrent de continuïteitsveronderstelling)

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere informatie

een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.1.18 Afkeurende controleverklaring wegens ontoereikende uiteenzetting
van materiële onzekerheid omtrent de continuïteit

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our adverse opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying consolidated financial statements do not give true and fair view of the financial
position of  ... (naam entiteit(en)) at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cashflows for  201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l due to the significance of matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section,
the accompanying compancy financial statements do not give true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our adverse opinion
The financial statements have been prepared using accounting principles based on the going concern
assumption of the entity. The financial position of the entity and circumstances give rise to significant
uncertainty about the appropriateness of that assumption. The note ... in the financial statements does

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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not contain an adequate explanation of the aforementioned circumstances, which constitutes a
departure from EU-IFRS and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code9.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing10. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 11 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),12 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our adverse opinion.

Materiality13

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.14

Scope of the group audit15

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,

9
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

10
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

11
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

12
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

14
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters16

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board17. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to
the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section of our report we selected the
following key audit matters.

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1819

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

16
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

17
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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B. Report on the other information included in the annual report20

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Except for the effects of the matter/matters described in the 'Basis for our adverse opinion' section, we
conclude, based on the following procedures performed, that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.21

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

20
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

21
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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C. Report on other legal and regulatory requirements22

Engagement23

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.24

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board25 for the financial statements
Management26 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code27. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's28 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company29 or to cease operations30, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's31 ability to continue as a going concern in the financial statements.32

22
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

23
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

24
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

25
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

26
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

27
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

30
Naargelang de situatie aan te passen.

31
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.33

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.34

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity35's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

32
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

33
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

34
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

35
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.36

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.37

 
We communicate with the supervisory board38 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board39 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.40

36
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

37
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

40
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board41, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.42

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Afkeurend oordeel

Wat is de reden voor het afkeurend oordeel? Wegens ontoereikende uiteenzetting van de onzekerheid

over de continuïteit, wat van diepgaande invloed is (niet in

combinatie met een paragraaf ter benadrukking van

onzekerheid omtrent de continuïteitsveronderstelling)

Vragen en antwoorden

41
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

42
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons

afkeurend oordeel' hierboven bevat de andere informatie

een afwijking van diepgaande invloed

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.2.1 Goedkeurende controleverklaring bij een jaarrekening ingeval van eerste
uitvoering van controleopdracht - toereikende controle-informatie over beginbalans

1.2.1.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 437

1.2.1.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht; 444
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1.2.1 Goedkeurende controleverklaring bij een jaarrekening ingeval van
eerste uitvoering van controleopdracht - toereikende controle-informatie
over beginbalans

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) and of its result for  201X4 in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 the Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a
regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in the
Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Unaudited corresponding figures
We have not audited the financial statements 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X-1). Consequently, we have not audited the corresponding figures included in the profit and
loss account, in the statements of changes [optioneel: 'statements of changes in equity and cash flows'
afzonderlijk noemen] and in the related notes.8

B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the management report in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

10
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.18

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity19's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

18
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

19
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.20

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.21

 
We communicate with those charged with governance22 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

Vragen en antwoorden

20
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

21
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

22
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit alleen het

bestuursverslag en de overige gegevens, wat minimaal is

vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Mijn bevindingen

zijn als volgt: het bestuursverslag en de overige gegevens

bevatten geen materiële afwijkingen, en bevatten alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.2.1 Goedkeurende controleverklaring bij een jaarrekening ingeval van
eerste uitvoering van controleopdracht - toereikende controle-informatie
over beginbalans

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial statements
comprise the consolidated and company financial statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) at31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for 201X4 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS)
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) and of its result for  201X6 in accordance with Part 9 of Book 2 of the
Dutch Civil Code7.

 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
8

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

7
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 9 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),10 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality11

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.12

Scope of the group audit13

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

9
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

10
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

11
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

12
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

13
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters14

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board15. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1617

Unaudited corresponding figures
We have not audited the financial statements 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X-1). Consequently, we have not audited the corresponding figures included in the profit and
loss account and in the statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows and the
related notes.18

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

15
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

16
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.
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B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.20

C. Report on other legal and regulatory requirements21

Engagement22

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.23

18
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board24 for the financial statements
Management25 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code26. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's27 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company28 or to cease operations29, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's30 ability to continue as a going concern in the financial statements.31

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.32

21
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

22
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

23
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

24
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

25
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

26
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

27
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

28
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

29
Naargelang de situatie aan te passen.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

31
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

32
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.33

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity34's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

33
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

34
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.35

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.36

 
We communicate with the supervisory board37 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board38 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.39

 
From the matters communicated with the supervisory board40, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.41

35
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

36
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

37
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

39
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

Vragen en antwoorden

41
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.2.20 Controleverklaring van oordeelonthouding bij een jaarrekening ingeval van
eerste uitvoering van controleopdracht wegens het niet in staat zijn voldoende en
geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van de beginbalans, hetgeen
van diepgaande invloed is

1.2.20.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 455

1.2.20.1.1 Controleverklaring van oordeelonthouding; niet voldoende en geschikte
controle-informatie over de beginbalans, wel over de eindbalans 460

1.2.20.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek
2BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht; 466
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1.2.20 Controleverklaring van oordeelonthouding bij een jaarrekening
ingeval van eerste uitvoering van controleopdracht wegens het niet in staat
zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien
van de beginbalans, hetgeen van diepgaande invloed is

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

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
We do not express an opinion on the accompanying financial statements of the company4. Due to the
significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we have
not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion
on the accompanying financial statements as a whole.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our disclaimer of opinion
We have not been able to express an opinion retrospectively about whether the balance sheet as at 31
December 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X-1'), gives a true and
fair view of the financial position, which opinion can serve as a basis for the audit of the financial
statements for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X'). If the
amounts shown in the balance sheet mentioned were to require adjustment, this would directly affect the
results reported for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X').
Both the composition and the amount of the result for 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year
ended 30 June 201X') therefore remain uncertain.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),6 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

Unaudited corresponding figures
We have not audited the financial statements 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X-1). Consequently, we have not audited the corresponding figures included in the profit and
loss account, in the statements of changes [optioneel: 'statements of changes in equity and cash flows'
afzonderlijk noemen] and in the related notes.7

B. Report on the other information included in the annual report8

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'

6
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

7
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

8
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:
l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.9

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management10 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11.. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's12 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company13 or to cease operations14, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's15 ability to continue as a going concern in the financial statements.16

9
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

12
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

14
Naargelang de situatie aan te passen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Alleen bij een eerste controle: Wegens het niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen

t.a.v. de beginbalans, wat van diepgaande invloed is

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

Vragen en antwoorden

16
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Vraag Antwoord

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt mag elke andere 'oob-passage' achterwege

blijven in de controleverklaring. Welke passages neemt u

op in uw controleverklaring? 1 = materialiteit 2 = reikwijdte

groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.2.20 Controleverklaring van oordeelonthouding bij een jaarrekening
ingeval van eerste uitvoering van controleopdracht wegens het niet in staat
zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien
van de beginbalans, hetgeen van diepgaande invloed is

1.2.20.1.1 Controleverklaring van oordeelonthouding; niet voldoende en geschikte
controle-informatie over de beginbalans, wel over de eindbalans

NB: Deze voorbeeldtekst is gebaseerd op de situatie uit de Nederlandse Standaard 510 par. 10,
respectievelijk A8 aangepast aan de Nederlandse situatie. Het onder deze omstandigheden afgeven van
een goedkeurend oordeel bij de eindbalans is alleen mogelijk als het resultaat niet afzonderlijk in de
balans wordt vermeld.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
We do not express an opinion on the accompanying financial statements of the company4. Due to the
significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we have
not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion
on the accompanying financial statements as a whole. The obtained audit evidence is appropriate as
basis for our opinion on the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) and the notes.

Our opinion on the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and the notes
In our opinion the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and the notes are prepared, in all material respects, in accordance with Part 9 of
Book 2 of the Dutch Civil Code5.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
6

Basis for our disclaimer of opinion
We have not been able to express an opinion retrospectively about whether the balance sheet as at 31
December 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X-1'), gives a true and
fair view of the financial position, which opinion can serve as a basis for the audit of the financial
statements for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X'). If the
amounts shown in the balance sheet mentioned were to require adjustment, this would directly affect the
results reported for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X').
Both the composition and the amount of the result for 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year
ended 30 June 201X') therefore remain uncertain.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 , the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

Unaudited corresponding figures
We have not audited the financial statements 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X-1). Consequently, we have not audited the corresponding figures included in the profit and
loss account, in the statements of changes [optioneel: 'statements of changes in equity and cash flows'
afzonderlijk noemen] and in the related notes.8

5
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

8
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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B. Report on the other information included in the annual report9

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.10

C. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management for the financial statements
Management11 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code12.. Furthermore, management is responsible for

9
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

10
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
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such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's13 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company14 or to cease operations15, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's16 ability to continue as a going concern in the financial statements.17

Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. The obtained audit evidence
is appropriate as basis for our opinion on the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and the notes.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Vragen en antwoorden

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
Naargelang de situatie aan te passen.

16
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

17
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
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Vraag Antwoord

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Alleen bij een eerste controle: Wegens het niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen

over de beginbalans, wat van diepgaande invloed is, wel

voldoende en geschikte controle-informatie over de

eindbalans

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) en is de

uitgebreide oob-controleverklaring niet verplicht

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht). De

term 'raad van commissarissen' komt voor in de passage

over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

Nee, bij afwezigheid van een rvc of vergelijkbaar orgaan

laat ik in de paragraaf over verantwoordelijkheden van het

bestuur (en rvc) de passage over het toezicht van de rvc

op het rapportageproces achterwege
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Vraag Antwoord

het controleobject. Neemt u een vervangend orgaan voor

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt mag elke andere 'oob-passage' achterwege

blijven in de controleverklaring. Welke passages neemt u

op in uw controleverklaring? 1 = materialiteit 2 = reikwijdte

groepscontrole

Geen enkele passage

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.2.20 Controleverklaring van oordeelonthouding bij een jaarrekening
ingeval van eerste uitvoering van controleopdracht wegens het niet in staat
zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien
van de beginbalans, hetgeen van diepgaande invloed is

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our disclaimer of opinion
We were engaged to audit the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). The financial
statements comprise the consolidated and company financial statements.
 
We do not express an opinion on the accompanying consolidated and company financal
statements of the company4. Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our
disclaimer of opinion' section, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to
provide a basis for an audit opinion on the accompanying consolidated and company financial
statements as a whole.
 

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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The consolidated financial statements comprise:
1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken

boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
5

Basis for our disclaimer of opinion
We have not been able to express an opinion retrospectively about whether the balance sheet as at 31
December 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X-1'), gives a true and
fair view of the financial position, which opinion can serve as a basis for the audit of the financial
statements for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X'). If the
amounts shown in the balance sheet mentioned were to require adjustment, this would directly affect the
results reported for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year ended 30 June 201X').
Both the composition and the amount of the result for 201X (of voor een gebroken boekjaar: 'for the year
ended 30 June 201X') therefore remain uncertain.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 6 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),7 , the Verordening inzake de

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

6
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

7
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.
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onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).

Materiality8

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.9

Scope of the group audit10

... (naam entiteit(en))is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included inthe consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 

Unaudited corresponding figures
We have not audited the financial statements 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended
30 June 201X-1). Consequently, we have not audited the corresponding figures included in the profit and

8
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

9
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

10
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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loss account and in the statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows and the
related notes.11

B. Report on the other information included in the annual report12

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

 
Due to the significance of the matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion'
section, we have not been able to consider in accordance with Part 9 of Book 2 of the Civil Code whether
or not the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We were engaged to read the other information and, based on our knowledge and understanding to be
obtained through our audit of the financial statements or otherwise, to consider whether the other
information contains material misstatements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other information as required by
Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.13

11
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

12
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

13
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
Op grond van Titel 9 Boek 2 BW is het ook bij een oordeelonthouding verplicht te rapporteren over het
bestuursverslag en de overige gegevens. Behalve in uitzonderingsgevallen blijft rapportage over andere
informatie achterwege bij andere geldende wet- en regelgeving.
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C. Report on other legal and regulatory requirements14

Engagement15

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.16

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board17 for the financial statements
Management18 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code19.. Furthermore, management is responsible
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's20 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company21 or to cease operations22, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's23 ability to continue as a going concern in the financial statements.24

14
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

15
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

17
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

18
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

19
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

20
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

21
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

22
Naargelang de situatie aan te passen.

23
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.25

Our responsibilities for the audit of the financial statements
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. However, due to the
matter/matters described in the 'Basis for our disclaimer of opinion' section, we were not able to obtain
sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Nee

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeelonthouding

Wat is de reden voor de oordeelonthouding? Alleen bij een eerste controle: Wegens het niet in staat zijn

voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen

t.a.v. de beginbalans, wat van diepgaande invloed is

Vragen en antwoorden

24
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

25
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Vraag Antwoord

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: om dezelfde

reden als beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze

oordeelonthouding' hierboven zijn wij niet in staat na te

gaan om daarop onze rapportage over de andere

informatie te baseren

Wilt u een of meer paragrafen opnemen over materiële

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling, om

(andere) aangelegenheden te benadrukken of betreffende

overige aangelegenheden?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij oordeelonthouding blijven kernpunten achterwege. Bij

uw cliënt zijn de 'oob-passages' materialiteit en

benoeming verplicht. Neemt u ook de 'oob-passage' over

reikwijdte groepscontrole op?

Wel reikwijdte groepscontrole, naast materialiteit en

benoeming

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.3 Controleverklaring bij financiële overzichten

1.3.1.1 Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld op
basis van eisen voor financiële verslaggeving uit een contract (compliance
framework) 474

1.3.1.2 Controleverklaring bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld op
basis van fiscale grondslagen (compliance framework) 481
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1.3 Controleverklaring bij financiële overzichten

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

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is een raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor het
toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel is expliciete aandacht voor de continuïteitsveronderstelling.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij de financiële overzichten kan de accountant een paragraaf betreffende
overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de controleverklaring bij de
jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van aangelegenheden. In deze
controleverklaring bij de financiële overzichten wordt geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is een rapporteringsplicht conform Standaard 720.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire)
vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements as at ... [date] of ... (naam
entiteit(en)) are prepared, in all material respects, in accordance with the financial reporting provisions
of Section Z... of the contract.
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The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
1

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Other information
In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l [...];

l [...].
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information is consistent with
the financial statements and does not contain material misstatements.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit or otherwise, we have considered whether the other information contains material misstatements.
 

1
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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By performing these procedures, we comply with the requirements of the Dutch Standard 720. The scope
of the procedures performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the
financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information [indien van toepassing: , including
... in accordance with ... (invullen geldend stelsel inzake financiële verslaggeving)].2

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).3 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management and the supervisory board4 for the financial statements
Management5 is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the
financial reporting provisions of Section Z... of the contract (hereafter 'the
contract'). Furthermore, management is responsible for such internal control
as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's6 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company7 or to cease operations8, or has
no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's9 ability to continue as a going concern in the financial statements.10

 

2
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

3
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

4
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

5
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

6
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

7
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

8
Naargelang de situatie aan te passen.

9
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.11

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.12

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity13's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

10
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

11
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

12
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.14

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.15

 
We communicate with the supervisory board16 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

14
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

15
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

16
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Andere volledige set van financiële overzichten dan een

jaarrekening, bijvoorbeeld in het kader van (grondslagen

in overeenstemming met) een contract. Ik kies aan het

eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn cliënt het

omvattend document heet - 'jaarverslag', 'jaarstukken',

enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik in de

controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt gevolgd

in het controleobject?

vereisten voor financiële verslaggeving uit een contract,

inclusief vereisten om onzekerheid over de

continuïteitsveronderstelling toe te lichten.

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, kan naast de financiële overzichten

andere informatie omvatten. Hoe is de situatie bij uw

cliënt?

Naast de financiële overzichten omvat het omvattend

document ('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt

wel andere informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: de

andere informatie bevat geen materiële afwijkingen.

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de
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Vraag Antwoord

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Wel de passages 1 en 4

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

481

1.3 Controleverklaring bij financiële overzichten

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

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is geen sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij de financiële overzichten kan de accountant een paragraaf betreffende
overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de controleverklaring bij de
jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van aangelegenheden (bijvoorbeeld over
materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling). In deze controleverklaring bij de
financiële overzichten wordt geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited the financial statements of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire)
vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying financial statements as at ... [date] of ... (naam
entiteit(en)) are prepared, in all material respects, in accordance with the Dutch tax policies as included
in ... (Belastingwet).
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The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
1

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).2 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management for the financial statements
Management3 is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the Dutch
fiscal policies as disclosed in ... (Belastingwet). Furthermore, management is responsible for such

1
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

2
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

3
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.
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internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.4

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity5's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

4
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

5
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
We communicate with those charged with governance6 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Andere volledige set van financiële overzichten dan een

jaarrekening, bijvoorbeeld in het kader van (grondslagen

in overeenstemming met) een contract. Ik kies aan het

eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn cliënt het

omvattend document heet - 'jaarverslag', 'jaarstukken',

enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik in de

controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Vragen en antwoorden

6
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt gevolgd

in het controleobject?

fiscale grondslagen zoals opgenomen in ... (Belastingwet).

In deze grondslagen speelt de

continuïteitsveronderstelling geen rol.

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, kan naast de financiële overzichten

andere informatie omvatten. Hoe is de situatie bij uw

cliënt?

Naast de financiële overzichten omvat het omvattend

document ('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt

geen andere informatie. Een passage over andere

informatie blijft achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen opnemen om

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan); bij afwezigheid

daarvan laat ik de passage over de verantwoordelijkheid

voor het toezicht op het rapportageproces achterwege in

de paragraaf over verantwoordelijkheden van het bestuur

(en rvc)

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

Alleen de passage 1
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Vraag Antwoord

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.4 Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden

1.4.1 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden - Het materialiteitsniveau zoals
opgegeven in instructies van de groepsaccountant is groter dan die voor de
jaarrekening van de entiteit (zelfstandig onderdeel) 488

1.4.8 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – Niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële invloed is,
alsmede een materiële afwijking. Het materialiteitsniveau zoals opgegeven in
instructies van de groepsaccountant is groter dan die voor de jaarrekening van
de entiteit (zelfstandig onderdeel). 494

1.4.21 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – Niet in staat zijn voldoende
en geschikte controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële invloed is,
doordat de groepsaccountant in de instructies aangeeft dat bepaalde
werkzaamheden niet hoeven te worden verricht (deze werkzaamheden worden
op groepsniveau uitgevoerd). De component accountant is van mening dat er
daardoor sprake is van een beperking in de reikwijdte van de controle (‘scope
limitation’). 502
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1.4 Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden

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

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is een raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor het
toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel is expliciete aandacht voor de continuïteitsveronderstelling.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden kan de accountant een
paragraaf betreffende overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de
controleverklaring bij de jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van
aangelegenheden. In deze controleverklaring bij de financiële informatie voor
consolidatiedoeleinden wordt geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
Het nieuwe format is niet verplicht voor deze voorbeeldrapportage aan de groepsaccountant.

Uit efficiency-overwegingen - onderhoudbaarheid van deze generator, het op termijn vervallen van de
oud-format-controleverklaringen - staat ook deze rapportage in het nieuwe format.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: ... (naam groepsaccountant)
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Our opinion
As requested in your instructions ... (naam en datum instructies), we have audited, for purposes of your
audit of the consolidated financial statements of ... (naam moedermaatschappij), the special purpose
financial information of ... (naam component) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) as of ...
(einddatum verslagperiode) and for the year then ended of the financial reporting package of ... (naam
moedermaatschappij). 
 
In our opinion the special purpose financial information of ... (naam component) as of ... (einddatum
verslagperiode) and for the year then ended is prepared, in all material respects, in accordance with the
policies and instructions contained in [naam moedermaatschappij]'s accounting manual [dated]1.
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the special purpose financial information' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

1
Of: the instructions issued by [naam moedermaatschappij]'s management on [datum] and the policies
contained in the [naam maatschappij]'s accounting manual (of: disclosed accounting policies)

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.
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Independence regulations for professional accountants in the context of the intended use and
distribution of this [independent auditor's report or other auditor's report] [of andere geschikte
paragraafkop]3

Prior to the performance of the engagement, agreements have been made with ... (naam
entiteit(en)) and the ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) about the intended use and
distribution of this auditor's report as well as the independence regulations we have to comply with.
These agreements have been confirmed in the form of ... (benaming schriftelijke bevestiging,
bijvoorbeeld notulen, gespreksverslag, etc.) per ... (date).
 
Based on the principles in the Dutch 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten' (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to
independence), notably article 3, subsection 7a, article 8 and article 20 subsection 2, we are required to
comply to an adjusted system of regulations for our independence in accordance with the mentioned
ViO regulations.
 
[Optioneel: This means that we are independent of [... (benaming opdrachtobject)] and [...(naam van de
persoon die namens de verantwoordelijke partij verantwoordelijk is voor het opdrachtobject)], but not of [...
(naam van de verantwoordelijke partij)]. [Optioneel: specificeren in welke opzichten de accountant niet
onafhankelijk is van de verantwoordelijke partij].

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).4 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management and the supervisory board5 for the special purpose financial information
Management6 is responsible for the preparation of the special purpose financial information in
accordance with the accounting instructions issued by ... (naam moedermaatschappij) on ...
[date]. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is

3
Dit is tekst voor de paragraaf betreffende overige aangelegenheden waarin de accountant uiteenzet onder welk
onafhankelijkheidsregime hij de assurance-opdracht heeft uitgevoerd. Ook vermeldt hij dat hij de toepassing
van dit regime voorafgaand aan de uitvoering van de assurance-opdracht met de kring van gebruikers van de
accountantsrapportage heeft afgestemd.

4
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

5
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

6
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.
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necessary to enable the preparation of the special purpose financial information that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the special purpose financial information, management is responsible for
assessing the company's7 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the special purpose financial information using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company8 or to
cease operations9, or has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's10 ability to continue as a going concern in the special purpose financial information.11

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.12

Our responsibilities for the audit of the special purpose financial information
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this special purpose financial information. The materiality affects the nature, timing and extent
of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.13

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 

7
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

8
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

9
Naargelang de situatie aan te passen.

10
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

11
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

12
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

13
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

De NBA-generator bevat bij een ander controleobject dan

een jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en

de verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Wilt u deze default-paragraaf handhaven? NB:

Zonder de default-paragraaf, om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, blijft in deze generator de mogelijkheid van het

verlichte onafhankelijkheidsregime op grond van de ViO

achterwege.

Ja

Neemt u een paragraaf in uw controleverklaring op over

het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u heeft

gehanteerd in overeenstemming met de ViO en de

opdrachtbevestiging?

Nee

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt gevolgd

in het controleobject?

verslaggevingsinstructies van moedermaatschappij,

inclusief vereisten om onzekerheid over de

continuïteitsveronderstelling toe te lichten

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Aan de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

kan andere informatie zijn toegevoegd. Hoe is de situatie

bij uw cliënt?

Aan de financiële informatie is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Alleen de passage 1

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.4 Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden

1.4.8 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – Niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële
invloed is, alsmede een materiële afwijking. Het materialiteitsniveau zoals
opgegeven in instructies van de groepsaccountant is groter dan die voor de
jaarrekening van de entiteit (zelfstandig onderdeel).

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is een raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor het
toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel is expliciete aandacht voor de continuïteitsveronderstelling.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden kan de accountant een
paragraaf betreffende overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de
controleverklaring bij de jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van
aangelegenheden. In deze controleverklaring bij de financiële informatie voor
consolidatiedoeleinden wordt geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
Het nieuwe format is niet verplicht voor deze voorbeeldrapportage aan de groepsaccountant.

Uit efficiency-overwegingen - onderhoudbaarheid van deze generator, het op termijn vervallen van de
oud-format-controleverklaringen - staat ook deze rapportage in het nieuwe format.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: ... (naam groepsaccountant)
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Our qualified opinion
As requested in your instructions ... (naam en datum instructies), we have audited, for purposes of your
audit of the consolidated financial statements of ... (naam moedermaatschappij), the special purpose
financial information of ... (naam component) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) as of ...
(einddatum verslagperiode) and for the year then ended of the financial reporting package of ... (naam
moedermaatschappij). 
 
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in point 1 of the 'Basis for our
qualified opinion' section, and except for the effects of the matter described in point 2 of the 'Basis for
our qualified opinion' section, the special purpose financial information of ... (naam component) as of ...
(einddatum verslagperiode) and for the year then ended is prepared, in all material respects, in
accordance with the policies and instructions contained in [naam moedermaatschappij]'s accounting
manual [dated]1.
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our qualified opinion

1. The balance sheet includes inventories of EUR ... . Of this amount, EUR ... 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 inventories 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 EUR ..., which cannot be collected due to the
insolvency of the debtor. This amount has not been provided for.

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing3. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of

1
Of: the instructions issued by [naam moedermaatschappij]'s management on [datum] and the policies
contained in the [naam maatschappij]'s accounting manual (of: disclosed accounting policies)

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.
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the special purpose financial information' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Independence regulations for professional accountants in the context of the intended use and
distribution of this [independent auditor's report or other auditor's report] [of andere geschikte
paragraafkop]4

Prior to the performance of the engagement, agreements have been made with ... (naam
entiteit(en)) and the ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) about the intended use and
distribution of this auditor's report as well as the independence regulations we have to comply with.
These agreements have been confirmed in the form of ... (benaming schriftelijke bevestiging,
bijvoorbeeld notulen, gespreksverslag, etc.) per ... (date).
 
Based on the principles in the Dutch 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten' (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to
independence), notably article 3, subsection 7a, article 8 and article 20 subsection 2, we are required to
comply to an adjusted system of regulations for our independence in accordance with the mentioned
ViO regulations.
 
[Optioneel: This means that we are independent of [... (benaming opdrachtobject)] and [...(naam van de
persoon die namens de verantwoordelijke partij verantwoordelijk is voor het opdrachtobject)], but not of [...
(naam van de verantwoordelijke partij)]. [Optioneel: specificeren in welke opzichten de accountant niet
onafhankelijk is van de verantwoordelijke partij].

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended

3
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.

4
Dit is tekst voor de paragraaf betreffende overige aangelegenheden waarin de accountant uiteenzet onder welk
onafhankelijkheidsregime hij de assurance-opdracht heeft uitgevoerd. Ook vermeldt hij dat hij de toepassing
van dit regime voorafgaand aan de uitvoering van de assurance-opdracht met de kring van gebruikers van de
accountantsrapportage heeft afgestemd.
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solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).5 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management and the supervisory board6 for the special purpose financial information
Management7 is responsible for the preparation of the special purpose financial information in
accordance with the accounting instructions issued by ... (naam moedermaatschappij) on ...
[date]. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the special purpose financial information that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the special purpose financial information, management is responsible for
assessing the company's8 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the special purpose financial information using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company9 or to
cease operations10, or has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's11 ability to continue as a going concern in the special purpose financial information.12

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.13

Our responsibilities for the audit of the special purpose financial information
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the

5
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

6
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

7
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

8
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

9
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

10
Naargelang de situatie aan te passen.

11
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

12
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

13
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this special purpose financial information. The materiality affects the nature, timing and extent
of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.14

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the special purpose financial
information, whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures
responsive to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity15's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the special purpose financial
information or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;16

l evaluating the overall presentation, structure and content of the special purpose financial
information, including the disclosures; and

14
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

16
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the financial information represents the underlying transactions and events
free from material misstatement.

 
We communicate with the supervisory board17 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

De NBA-generator bevat bij een ander controleobject dan

een jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en

de verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Wilt u deze default-paragraaf handhaven? NB:

Zonder de default-paragraaf, om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, blijft in deze generator de mogelijkheid van het

verlichte onafhankelijkheidsregime op grond van de ViO

achterwege.

Ja

Neemt u een paragraaf in uw controleverklaring op over

het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u heeft

gehanteerd in overeenstemming met de ViO en de

opdrachtbevestiging?

Nee

Vragen en antwoorden

17
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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Vraag Antwoord

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt gevolgd

in het controleobject?

verslaggevingsinstructies van moedermaatschappij,

inclusief vereisten om onzekerheid over de

continuïteitsveronderstelling toe te lichten

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte

controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële

invloed is, en wegens een materiële afwijking

Aan de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

kan andere informatie zijn toegevoegd. Hoe is de situatie

bij uw cliënt?

Aan de financiële informatie is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Alleen de passage 1
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.4 Controleverklaring bij jaarcijfers voor consolidatiedoeleinden

1.4.21 Controleverklaring voor consolidatiedoeleinden – Niet in staat zijn
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen, wat van materiële
invloed is, doordat de groepsaccountant in de instructies aangeeft dat bepaalde
werkzaamheden niet hoeven te worden verricht (deze werkzaamheden worden
op groepsniveau uitgevoerd). De component accountant is van mening dat er
daardoor sprake is van een beperking in de reikwijdte van de controle (‘scope
limitation’).

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is een raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor het
toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel is expliciete aandacht voor de continuïteitsveronderstelling.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden kan de accountant een
paragraaf betreffende overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de
controleverklaring bij de jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van
aangelegenheden. In deze controleverklaring bij de financiële informatie voor
consolidatiedoeleinden wordt geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
Het nieuwe format is niet verplicht voor deze voorbeeldrapportage aan de groepsaccountant.

Uit efficiency-overwegingen - onderhoudbaarheid van deze generator, het op termijn vervallen van de
oud-format-controleverklaringen - staat ook deze rapportage in het nieuwe format.
____________________________________________________________________
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: ... (naam groepsaccountant)

Our qualified opinion
As requested in your instructions ... (naam en datum instructies), we have audited, for purposes of your
audit of the consolidated financial statements of ... (naam moedermaatschappij), the special purpose
financial information of ... (naam component) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) as of ...
(einddatum verslagperiode) and for the year then ended of the financial reporting package of ... (naam
moedermaatschappij). 
 
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the 'Basis for our qualified
opinion' section, the special purpose financial information of ... (naam component) as of ... (einddatum
verslagperiode) and for the year then ended is prepared, in all material respects, in accordance with the
policies and instructions contained in [naam moedermaatschappij]'s accounting manual [dated]1.
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our qualified opinion
As a result of your instructions, the scope of our audit is limited and we have not performed the
following activities at your request ... (opsomming werkzaamheden). It is practically impossible for us to
indicate the possible financial effects of the restriction imposed on us.
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards of Auditing3. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of
the special purpose financial information' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de

1
Of: the instructions issued by [naam moedermaatschappij]'s management on [datum] and the policies
contained in the [naam maatschappij]'s accounting manual (of: disclosed accounting policies)

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.

3
Aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals een controleprotcol.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

504

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our our qualified opinion.

Independence regulations for professional accountants in the context of the intended use and
distribution of this [independent auditor's report or other auditor's report] [of andere geschikte
paragraafkop]4

Prior to the performance of the engagement, agreements have been made with ... (naam
entiteit(en)) and the ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) about the intended use and
distribution of this auditor's report as well as the independence regulations we have to comply with.
These agreements have been confirmed in the form of ... (benaming schriftelijke bevestiging,
bijvoorbeeld notulen, gespreksverslag, etc.) per ... (date).
 
Based on the principles in the Dutch 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten' (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to
independence), notably article 3, subsection 7a, article 8 and article 20 subsection 2, we are required to
comply to an adjusted system of regulations for our independence in accordance with the mentioned
ViO regulations.
 
[Optioneel: This means that we are independent of [... (benaming opdrachtobject)] and [...(naam van de
persoon die namens de verantwoordelijke partij verantwoordelijk is voor het opdrachtobject)], but not of [...
(naam van de verantwoordelijke partij)]. [Optioneel: specificeren in welke opzichten de accountant niet
onafhankelijk is van de verantwoordelijke partij].

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).5 Our opinion is not modified in respect of this matter.

4
Dit is tekst voor de paragraaf betreffende overige aangelegenheden waarin de accountant uiteenzet onder welk
onafhankelijkheidsregime hij de assurance-opdracht heeft uitgevoerd. Ook vermeldt hij dat hij de toepassing
van dit regime voorafgaand aan de uitvoering van de assurance-opdracht met de kring van gebruikers van de
accountantsrapportage heeft afgestemd.

5
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.
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Responsibilities of management and the supervisory board6 for the special purpose financial information
Management7 is responsible for the preparation of the special purpose financial information in
accordance with the accounting instructions issued by ... (naam moedermaatschappij) on ...
[date]. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the special purpose financial information that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the special purpose financial information, management is responsible for
assessing the company's8 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the special purpose financial information using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company9 or to
cease operations10, or has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's11 ability to continue as a going concern in the special purpose financial information.12

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.13

Our responsibilities for the audit of the special purpose financial information
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this special purpose financial information. The materiality affects the nature, timing and extent
of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.14

 

6
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

7
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

8
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

9
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

10
Naargelang de situatie aan te passen.

11
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

12
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

13
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:
l identifying and assessing the risks of material misstatement of the special purpose financial

information, whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures
responsive to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity15's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the special purpose financial
information or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;16

l evaluating the overall presentation, structure and content of the special purpose financial
information, including the disclosures; and

l evaluating whether the financial information represents the underlying transactions and events
free from material misstatement.

 
We communicate with the supervisory board17 regarding, among other matters, the planned scope and

14
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

16
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

De NBA-generator bevat bij een ander controleobject dan

een jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en

de verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Wilt u deze default-paragraaf handhaven? NB:

Zonder de default-paragraaf, om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, blijft in deze generator de mogelijkheid van het

verlichte onafhankelijkheidsregime op grond van de ViO

achterwege.

Ja

Neemt u een paragraaf in uw controleverklaring op over

het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u heeft

gehanteerd in overeenstemming met de ViO en de

opdrachtbevestiging?

Nee

Welk stelsel inzake financiële verslaggeving wordt gevolgd

in het controleobject?

verslaggevingsinstructies van moedermaatschappij,

inclusief vereisten om onzekerheid over de

continuïteitsveronderstelling toe te lichten

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Oordeel met beperking

Vragen en antwoorden

17
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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Vraag Antwoord

Wat is de reden voor het oordeel met beperking? Beperking van reikwijdte van de controle op grond van

instructies van groepsaccountant

Aan de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

kan andere informatie zijn toegevoegd. Hoe is de situatie

bij uw cliënt?

Aan de financiële informatie is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Alleen de passage 1

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Geen enkele passage
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Vraag Antwoord

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole
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1.5 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is opgenomen in
een volledige jaarrekening)

1.5 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (Titel 9 Boek 2 BW, de
balans is opgenomen in een volledige jaarrekening) 511
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1.5 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is
opgenomen in een volledige jaarrekening)

1.5 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (Titel 9 Boek 2 BW, de
balans is opgenomen in een volledige jaarrekening)

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is een raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor het
toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel is expliciete aandacht voor de continuïteitsveronderstelling.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant geen controleverklaring afgegeven.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is een rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
NB2: Een controleverklaring bij een balans met toelichting in het kader van een eerste uitvoering van een
controleopdracht mag niet in de plaats treden van een controleverklaring bij een jaarrekening indien
sprake is van een controleplichtige entiteit.
 
Onderstaande voorbeeldtekst is voor bijzondere doeleinden waarbij vooruitlopend op de
jaarrekeningcontrole eenmalig als start een zelfstandig balansonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij de
balans met toelichting en niet de gehele jaarrekening object van onderzoek is. De controleverklaring
wordt echter wel bij de volledige jaarrekening gevoegd. Let op, het is niet gepast rechtspersonen
toestemming te geven om onderstaande controleverklaring te voegen onder de overige gegevens bij de
jaarrekening. Het is gebruikelijk dat de entiteit onder de overige gegevens uiteenzet waarom de
controleverklaring bij de jaarrekening als geheel ontbreekt, aangezien de jaarrekening als geheel niet is
gecontroleerd.
 
De voorbeeldtekst is gebaseerd op de situatie waarbij het resultaat niet afzonderlijk in de balans is
vermeld. De situatie waarin dit resultaat wel afzonderlijk wordt vermeld wordt ontraden. Mocht de cliënt
hier toch toe overgaan, dan wordt een controleverklaring met beperking (als het resultaat van materieel
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belang is) of een controleverklaring van oordeelonthouding (als het resultaat van diepgaande invloed is)
verstrekt.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and the notes of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion, the accompanying balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar:
for the year ended 30 June 201X) and the notes of ... (naam entiteit(en)) are prepared, in all material
respects, in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code1.
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the balance sheet and the notes' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 

1
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.
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We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Other information
In addition to the balance sheet and the notes and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l [...];

l [...].
 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information is consistent with
the balance sheet and the notes and does not contain material misstatements.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit or otherwise, we have considered whether the other information contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of the Dutch Standard 720. The scope
of the procedures performed is substantially less than the scope of those performed in our audit of the
balance sheet and the notes.
 
Management is responsible for the preparation of the other information [indien van toepassing: , including
... in accordance with ... (invullen geldend stelsel inzake financiële verslaggeving)].3

Unaudited corresponding figures
We were appointed as auditors of the entity at ... (datum) 201X. Consequently, we have not audited the
profit and loss account for the year 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) nor the corresponding figures included in the financial statements, in the statements of changes
[optional: statements of changes in equity and cash flows afzonderlijk noemen] and in the related notes.

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).4 Our opinion is not modified in respect of this matter.

3
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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Responsibilities of management and the supervisory board5 for the balance sheet and the notes
Management6 is responsible for the preparation of the balance sheet and the notes in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code7. Furthermore, management is responsible for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of the balance sheet and the
notes that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the balance sheet and the notes, management is responsible for
assessing the company's8 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the balance sheet and the notes using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company9 or to
cease operations10, or has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's11 ability to continue as a going concern in the balance sheet and the notes.12

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.13

Our responsibilities for the audit of the balance sheet and the notes
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this balance sheet and the notes. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.14

 

4
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

5
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

6
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

7
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

8
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

9
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

10
Naargelang de situatie aan te passen.

11
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

12
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

13
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:
l identifying and assessing the risks of material misstatement of the balance sheet and the notes,

whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity15's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the balance sheet and the notes
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.16

l evaluating the overall presentation, structure and content of the balance sheet and the notes,
including the disclosures; and

l evaluating whether the balance sheet and the notes represent the underlying transactions and
events free from material misstatement.

 
We communicate with the supervisory board17 regarding, among other matters, the planned scope and

14
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

15
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

16
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Een balans bij eerste uitvoering van een controle,

opgenomen in een omvattend document, de

controleverklaring wordt bij de volledige jaarrekening

gevoegd

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Welk stelsel van financiële verslaggeving wordt gevolgd in

het controleobject?

Titel 9 Boek 2 BW

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de balans andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de balans omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

Vragen en antwoorden

17
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

517

Vraag Antwoord

informatie. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Alleen de passage 1

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.6 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is niet
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1.6 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is niet
opgenomen in een volledige jaarrekening)

1.6 Controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is niet
opgenomen in een volledige jaarrekening)

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is een raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor het
toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel is expliciete aandacht voor de continuïteitsveronderstelling.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant geen controleverklaring afgegeven.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
NB: Deze controleverklaring wordt afgegeven bij een zelfstandig balansonderzoek, waarbij de balans en
niet de gehele jaarrekening object van onderzoek is. Deze verklaring is van toepassing indien het
resultaat niet afzonderlijk in de balans is vermeld. De situatie waarin dit resultaat wel afzonderlijk wordt
vermeld dient te worden ontraden. Mocht de cliënt hier toch toe overgaan, dan wordt een
controleverklaring met beperking (als het resultaat van materieel belang is) of een controleverklaring van
oordeelonthouding (als het resultaat van diepgaande invloed is) verstrekt. Onderstaande voorbeeldtekst
veronderstelt dat de balans met toelichting is opgesteld voor een bijzonder doel.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited the enclosed balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) and the notes, authenticated by us, of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
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In our opinion the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) and the notes of ... (naam entiteit(en)) are prepared, in all material respects, in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code1.
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the balance sheet and the notes' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Unaudited corresponding figures
We have not audited the balance sheet as at 31 December 201X-1. Consequently, we have not audited the
corresponding figures in the balance sheet.

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,

1
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.
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... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).3 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management and the supervisory board4 for the balance sheet and the notes
Management5 is responsible for the preparation of the balance sheet and the notes in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code6. Furthermore, management is responsible for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the balance sheet
and the notes that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the balance sheet and the notes, management is responsible for
assessing the company's7 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the balance sheet and the notes using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company8 or to
cease operations9, or has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's10 ability to continue as a going concern in the balance sheet and the notes.11

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.12

Our responsibilities for the audit of the balance sheet and the notes
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 

3
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

4
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

5
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

6
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

7
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

8
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

9
Naargelang de situatie aan te passen.

10
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

11
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

12
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this balance sheet and the notes. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.13

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the balance sheet and the notes,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity14's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the balance sheet and the notes
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.15

l evaluating the overall presentation, structure and content of the balance sheet and the notes,
including the disclosures; and

13
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

14
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

15
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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l evaluating whether the balance sheet and the notes represent the underlying transactions and
events free from material misstatement.

 
We communicate with the supervisory board16 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Een balans voor een bijzonder doel, niet opgenomen in

een omvattend document, de controleverklaring wordt

niet bij de volledige jaarrekening gevoegd

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Welk stelsel van financiële verslaggeving wordt gevolgd in

het controleobject?

Titel 9 Boek 2 BW

Vragen en antwoorden

16
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

524

Vraag Antwoord

Aan het controleobject kan andere informatie zijn

toegevoegd. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Aan het controleobject is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Ja, omdat het gaat om een eerste controle: over ter

vergelijking opgenomen informatie die niet is

gecontroleerd

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Alleen de passage 1

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Geen enkele passage
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Vraag Antwoord

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

526

1.7 Controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten en uitgaven

1.7 Goedkeurende controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten en
uitgaven 527
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1.7 Controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten en uitgaven

1.7 Goedkeurende controleverklaring inzake een opstelling van ontvangsten en
uitgaven

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij het overzicht betreffende ontvangsten en uitgaven kan de accountant een
paragraaf betreffende overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de
controleverklaring bij de jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van
aangelegenheden (bijvoorbeeld over materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling).
In deze controleverklaring bij het overzicht betreffende ontvangsten en uitgaven wordt geen
gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant geen controleverklaring afgegeven.
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l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited the enclosed statement1 on revenue and expenditure for 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X), authenticated by us, of ... (naam entiteit(en)) based in ...
((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion the statement of income and expenditure for 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) is prepared, in all material respects, on cash basis in
accordance with the financial reporting provisions of Section Z... of the contract.
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the statement' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels

1
Hierbij een geschikte identificatie aangeven, door verwijzing naar paginanummers of door aanduiding van de
specifieke opstelling.

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.
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accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).3 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management for the statement
Management4 is responsible for the preparation of the statement on cash basis in accordance with the
financial reporting provisions of Section Z... of the contract between ... (naam entiteit en naam
contractpartij), dated ... [date]. Furthermore, management is responsible for such internal control
as management determines is necessary to enable the preparation of the statement that is free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibilities for the audit of the statement
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this statement. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and
the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.5

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence

3
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

4
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

5
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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requirements. Our audit included among others:
l identifying and assessing the risks of material misstatement of the statement, whether due to

fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity6's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l evaluating the overall presentation, structure and content of the statement, including the
disclosures; and

l evaluating whether the statement represents the underlying transactions and events free from
material misstatement.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.7

 
We communicate with those charged with governance8 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 

6
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

7
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

8
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Overzicht van ontvangsten en uitgaven

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Welk stelsel van financiële verslaggeving wordt gevolgd in

het controleobject?

kasstelsel in overeenstemming met vereisten voor

financiële verslaggeving uit het contract. In deze vereiste

grondslagen speelt de continuïteitsveronderstelling geen

rol

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Aan het controleobject kan andere informatie zijn

toegevoegd. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Aan het controleobject is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen opnemen om

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan); bij afwezigheid

daarvan laat ik de passage over de verantwoordelijkheid

voor het toezicht op het rapportageproces achterwege in

de paragraaf over verantwoordelijkheden van het bestuur

(en rvc)

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Alleen de passage 1

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.8 Controleverklaring betreffende omzet projecten

1.8 Goedkeurende controleverklaring betreffende omzet projecten 534
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1.8 Controleverklaring betreffende omzet projecten

1.8 Goedkeurende controleverklaring betreffende omzet projecten

 
NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant geen controleverklaring afgegeven.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
Overigens kan men de voorbeeldrapportage voor omzet projecten als uitgangspunt nemen en deze
aanpassen voor ingetrokken voorbeeldrapportages (controleverklaringen bij een debiteurenoverzicht of
een opgave verzekerd belang).
NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij het overzicht betreffende ontvangsten en uitgaven kan de accountant een
paragraaf betreffende overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de
controleverklaring bij de jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

535

aangelegenheden (bijvoorbeeld over materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling).
In deze controleverklaring bij het overzicht betreffende ontvangsten en uitgaven wordt geen
gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
 
NB: Deze voorbeeldtekst is opgesteld voor de situatie waarbij op het overzicht met de omzet van
projecten een zelfstandige controle heeft plaatsgevonden. Bij het plannen en uitvoeren van de controle
van specifieke elementen uit de jaarrekening dient de accountant alle Nederlandse Standaarden die
relevant zijn voor de controle aan te passen voor zover noodzakelijk is in de omstandigheden van de
opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de materialiteit voor de controle van het overzicht met de
omzet van projecten lager is dan de materialiteit die voor de volledige jaarrekening van de entiteit is
vastgesteld. Dit zal van invloed zijn op de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden en op
de evaluatie van de niet gecorrigeerde afwijkingen. Zie hiervoor de Nederlandse Standaard 805, 'Speciale
overwegingen - controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen,
rekeningen of items van een financieel overzicht'.
NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant geen controleverklaring afgegeven.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee
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Our opinion
We have audited the enclosed statement1 on project turnover for 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) up to and including 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) (hereafter 'the statement') of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire)
vestigingsplaats). 
 
In our opinion the statement of project turnover for the years 201X-2 (of voor een gebroken boekjaar:
voor het jaar geëindigd op 30 juni 201X-2) up to and including 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) is prepared, in all material respects, in accordance
with ...(omschrijving van de vereisten die de gebruiker stelt aan dit overzicht).
 
... (controleobject, eventueel meervoud) consists (bestaan) of:

1. ....

2. ....

3. ....
2

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the statement' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

1
Hierbij een geschikte identificatie aangeven, door verwijzing naar paginanummers of door aanduiding van de
specifieke opstelling.

2
Deze facultatieve passage kan vervallen.
Nader in te vullen naargelang de vereisten van het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving en de
keuzen die de entiteit daarbinnen heeft gemaakt.
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Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended
solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).3 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management for the statement
Management4 is responsible for the preparation of the statement in accordance with ...(omschrijving van
de vereisten die de gebruiker stelt aan dit overzicht). Furthermore, management is responsible for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the
statement that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibilities for the audit of the statement
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this statement. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and
the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.5

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the statement, whether due to
fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting

3
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

4
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

5
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity6's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l evaluating the overall presentation, structure and content of the statement, including the
disclosures; and

l evaluating whether the statement represents the underlying transactions and events free from
material misstatement.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.7

 
We communicate with those charged with governance8 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vragen en antwoorden

6
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

7
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

8
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Overzicht omzet projecten

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Welk stelsel van financiële verslaggeving wordt gevolgd in

het controleobject?

.... (omschrijving vereisten die gebruiker stelt. In deze

vereiste grondslagen speelt de

continuïteitsveronderstelling geen rol)

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Aan het controleobject kan andere informatie zijn

toegevoegd. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Aan het controleobject is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen opnemen om

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan); bij afwezigheid

daarvan laat ik de passage over de verantwoordelijkheid

voor het toezicht op het rapportageproces achterwege in

de paragraaf over verantwoordelijkheden van het bestuur

(en rvc)
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Vraag Antwoord

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Alleen de passage 1

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.10 Controleverklaring bij opgave ziekteverzuim
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1.10 Controleverklaring bij opgave ziekteverzuim

1.10 Goedkeurende controleverklaring bij opgave ziekteverzuim

NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant een controleverklaring afgegeven. In de
controleverklaring bij het overzicht betreffende ontvangsten en uitgaven kan de accountant een
paragraaf betreffende overige aangelegenheden opnemen, om daarin te verwijzen naar de
controleverklaring bij de jaarrekening die een paragraaf bevat ter benadrukking van
aangelegenheden (bijvoorbeeld over materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling).
In deze controleverklaring bij het overzicht betreffende ontvangsten en uitgaven wordt geen
gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.

l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
NB: Aan deze voorbeeldtekst liggen de onderstaande veronderstellingen ten grondslag.

l Er is geen raad van commissarissen of vergelijkbaar orgaan die verantwoordelijkheid heeft voor
het toezicht op de totstandkoming van het opdrachtobject.

l Er is niet sprake van een groep.

l Het management heeft geen keuze bij de bepaling van het verslaggevingsstelsel.

l In het geldende verslaggevingsstelsel speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol.

l Bij de statutaire jaarrekening heeft de accountant geen controleverklaring afgegeven.

l In de controleverklaring neemt de accountant geen kernpunten van de controle op.
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l Er is geen rapporteringsplicht conform Standaard 720.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited the enclosed statement1 on the annual wages and salaries as at ... [date], authenticated
by us,  of ... (naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
In our opinion the statement on the annual wages and salaries per ... [date] of ... (naam
entiteit(en)) is prepared, in all material respects, in accordance with the policy terms and conditions.
 
The statement is prepared on the basis of the policy terms and conditions as described in Ziekteverzuim
Polis Conventioneel nr ... (polisnummer) dated ... (datum afgifte verzekeringspolis), issued by ... (naam
makelaar of verzekeringsmaatschappij) to ... (naam entiteit(en)) ... ((statutaire) Vestigingsplaats
entiteit(en)).

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the statement' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Emphasis of the basis of accounting and restriction on use and distribution 
We draw attention to note ... to ... (controleobject), which describes the basis of accounting. ...
(controleobject) is/are intended for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is/are prepared to
assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result,
... (controleobject)  may not be suitable for another purpose. Therefore, our auditor's report is intended

1
Hierbij een geschikte identificatie aangeven, door verwijzing naar paginanummers of door aanduiding van de
specifieke opstelling.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

544

solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and should not be
distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving specifieke
verspreidingskring).2 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management for the statement
Management3 is responsible for the preparation of the statement in accordance with the policy terms and
conditions. Furthermore, management is responsible for such internal control
as management determines is necessary to enable the preparation of the statement that is free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibilities for the audit of the statement
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of this statement. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and
the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.4

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the statement, whether due to
fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

2
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.

3
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

4
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

545

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity5's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l evaluating the overall presentation, structure and content of the statement, including the
disclosures; and

l evaluating whether the statement represents the underlying transactions and events free from
material misstatement.

 
We communicate with those charged with governance6 regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal
control that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Opgave ziekteverzuim

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om het gebruik en de

verspreidingskring van uw controleverklaring daarbij te

beperken, eventueel ook doordat de basis voor financiële

Nee, de default-paragraaf volstaat, het verlichte

onafhankelijkheidsregime blijft buiten toepassing

Vragen en antwoorden

5
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

6
Wanneer een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt, is het mogelijk dat een vervangend
orgaan een rol speelt bij communicatie over planning en bevindingen van de controle. De passage is te
wijzigen om de juiste benaming van het vervangend orgaan te hanteren.
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Vraag Antwoord

verslaggeving een stelsel voor speciale doeleinden kan

zijn. Combineert u deze default-paragraaf met een

paragraaf over het verlicht onafhankelijkheidsregime dat u

eventueel heeft gehanteerd in overeenstemming met de

ViO en de opdrachtbevestiging?

Welk stelsel van financiële verslaggeving wordt gevolgd in

het controleobject?

polisvoorwaarden. In deze polisvoorwaarden speelt de

continuïteitsveronderstelling geen rol

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Aan het controleobject kan andere informatie zijn

toegevoegd. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Aan het controleobject is geen andere informatie

toegevoegd. Een passage over andere informatie blijft

achterwege.

Wilt u een of meer paragrafen opnemen om

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Nee, bij mijn cliënt bestaat niet een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan); bij afwezigheid

daarvan laat ik de passage over de verantwoordelijkheid

voor het toezicht op het rapportageproces achterwege in

de paragraaf over verantwoordelijkheden van het bestuur

(en rvc)

Bij uw cliënt bestaat geen raad van commissarissen of

vergelijkbaar orgaan. 1 U bent verplicht de passage met

communicatie over planning en bevindingen van de

controle op te nemen, met daarin de term 'de met

governance belaste personen'. Welke andere (facultatieve

of verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan de met governance belaste

personen over naleving door de accountant van onder

meer ethische voorschriften en over onafhankelijkheid

(facultatief). 3 communicatie aan de met governance

belaste personen over kernpunten van de controle

Alleen de passage 1
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Vraag Antwoord

(facultatief). 4 Groepscontrole (verplicht als daarvan

sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.11 Controleverklaring bij staten (verzekeraar)

1.11.1 Controleverklaring bij staten van een verzekeraar ex artikel 3:72 lid 3 Wft 549
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1.11 Controleverklaring bij staten (verzekeraar)

1.11.1 Controleverklaring bij staten van een verzekeraar ex artikel 3:72 lid 3 Wft

NB1: In de NBA-verklaringengenerator is het aan de gebruiker een keuze te maken voor welke entiteit de
rapportage geldt, een kredietinstelling of een verzekeraar (solo, groep), alsook voor de daarvoor
geldende wet- en regelgeving, stelsel inzake financiële verslaggeving, enz.; ook is het aan de gebruiker bij
een verzekeraar-groep de verwijzing naar de Wta achterwege te laten in de basis voor het oordeel.
NB2: De reikwijdte van de controle van de staten van een kredietinstelling of een verzekeraar is beperkt
tot de 'gecontroleerde staten', bepaald op basis van bijlage 7 bij artikel 2:5 van de Regeling staten
financiële ondernemingen Wft 2011. Dit sluit de overige staten van de kredietinstelling of de verzekeraar
uit die samengaan met de gecontroleerde staten. Van de accountant wordt door de primaire gebruiker
(DNB) niet verwacht dat hij werkzaamheden verricht en rapporteert over de overige staten.

NB3: Bij staten van een kredietinstelling of verzekeraar is 'LEI' de defaultwaarde voor type identificatie
van de entiteit, vlak voor het genereren van de XBRL-instance.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited, pursuant to [Section 3:72 subsection 1 of the Wet op het financieel toezicht ('Wft',
Financial supervision act) certain reporting forms over 201X as prepared by (kredietinstelling)/Section
3:72 subsection 3 of the Wet op het financieel toezicht ('Wft', Financial supervision act) certain reporting
forms over 201X as prepared by (verzekeraar solo)/Section 2:5 van de Regeling staten financiële
ondernemingen Wft 2011 certain reporting forms over 201X as prepared by (verzekeraar groep)] of ...
(naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) [in accordance with Section 3:72 subsection
7 of the Wft (bank, verzekeraar)/in accordance with Section 147 subsection 5 of the Pw (pensioenfonds)].
 
[(kredietinstelling, verzekeraar:) Our audit covered the following reporting forms:

[opsomming opnemen van alle individuele staten die gecontroleerd zijn (kredietinstelling, verzekeraar).
Voor (solo) verzekeraar ook verwijzen naar de gecontroleerde Nationale Staat opnemen]

The reporting forms included in our audit, hereafter 'the audited reporting forms', have been determined
in accordance with appendix 7 to Section 2:5 of the 'Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011'
(bylaw regarding reporting forms of financial companies, based on the Financial supervision act 2011).
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The audited reporting forms are part of [the Quantitative reporting requirements Solvency II reporting
('the reporting forms') (verzekeraar)/CRD IV Supervision returns or 'the reporting forms'
(kredietinstelling)] that ... (naam entiteit(en)) has (have) submitted through the Digitaal Loket
Rapportages to De Nederlandsche Bank N.V. (DNB, the Dutch Central Bank)].1

 
In our opinion the audited reporting forms over 201X of ... (naam entiteit(en)) are prepared, in all
material respects, in accordance with [the provisions of and pursuant to Regulation (EU) 575/2013
regarding prudential requirements for credit institutions (CRR) and the Wft (kredietinstelling)/the
provisions of and pursuant to Delegated regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EG
of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance
and Reinsurance (hereafter: 'the Delegated regulation Solvency II')  and the Wft (verzekeraar)]2[, including
the internal models and related process descriptions of (kredietinstelling, verzekeraar)/internal model and
related process description of (pensioenfonds)] as accepted for use by [the Dutch Central Bank/the College van
toezichthouders (kredietinstelling, verzekeraar)/the Dutch Central Bank (pensioenfonds) - optioneel]3.

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the audited reporting forms' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),4 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Emphasis of restriction on use and distribution
The reporting forms are intended for DNB and are prepared by management (of andere aanduiding,
bijvoorbeeld 'the board') to assist ... naam [verzekeraar/bank] to comply with the provisions set out in

1
Ingeval de accountant zijn oordeel over een of meerdere van de staten dient aan te passen, dient de
accountant dit door middel van het verstrekken van meerdere oordelen (aangepaste en niet aangepaste) tot
uitdrukking te brengen of door separate verklaringen op de betreffende groep staten te verstrekken.

2
De verwijzing naar 'Delegated regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EG of the European
Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance'
(hereafter: 'the Delegated regulation Solvency II') is optioneel.

3
Alleen toevoegen ingeval van interne modellen; tekst gebaseerd op Handreiking 1143, par. 4.3.7.3
(verzekeraar)/Handreiking 1145, par. 4.3.2.1 (kredietinstelling).

4
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

551

and pursuant to [the Delegated regulation Solvency II and the Wft (verzekeraar)/the CRR and the Wft
(kredietinstelling)]. As a result, the reporting forms may not be suitable for another purpose. Therefore,
our auditor's report is intended solely for ... [(naam verzekeraar)/(naam kredietinstelling)] and DNB and
should not be distributed to or used by other parties.5 Our opinion is not modified in respect of this
matter.

Other reporting forms included in the [CRD IV Supervision returns (kredietinstelling)/Solvency II
reporting (verzekeraar)]
In addition to the audited reporting forms the [Solvency II reporting (verzekeraar)/CRD IV Supervision
returns (kredietinstelling)] contain other reporting forms based upon the reporting requirements. In
accordance with the Q&A reference 02082 from DNB Open Boek Toezicht and the fact that the Dutch
Central Bank is the only external user of our auditor's report on the audited reporting forms, we did not
perform any procedures within the scope of the Dutch Standard 720 or otherwise on these other
reporting forms as included in the [Solvency II reporting (verzekeraar)/CRD IV Supervision returns
(kredietinstelling)] and we do not express an audit opinion or conclusion on these other reporting forms.

[Optioneel: Relevant matters regarding the scope of our audit
Our audit does not comprise a separate validation of the internal models that ... (naam entiteit(en)) has
(have) used. We used these internal models and related process descriptions as accepted for use by DNB/the
College van toezichthouders as a standard in our audit. (verzekeraar, kredietinstelling)]6

Responsibilities of management and the supervisory board7 for the reporting forms
Management8 is responsible for the preparation of the reporting forms in accordance with the
provisions of and pursuant to [the CRR and the Wft (bank)/the Delegated regulation Solvency II and the
Wft (verzekeraar)]9. Furthermore, management is responsible for such internal control
as management determines is necessary to enable the preparation of the reporting forms that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the reporting forms, management should assess whether [the bank/the
insurance company] is able to continue as going concern. Management should prepare the reporting
forms using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate [the
bank/the insurance company] or to cease operations10, or has no realistic alternative but to do so.

5
De verwijzing naar 'Delegated regulation Solvency II' is optioneel.

6
Alleen toevoegen ingeval van interne modellen; tekst gebaseerd op Handreiking 1143, par. 4.3.7.3
(verzekeraar)/Handreiking 1145, par. 4.3.2.1 (kredietinstelling).

7
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

8
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

9
De verwijzing naar 'Delegated regulation Solvency II' is optioneel.

10
Naargelang de situatie aan te passen.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

552

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on [the
bank's/the insurance company's] ability to continue as a going concern.
 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.11

Our responsibilities for the audit of the audited reporting forms
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these audited reporting forms. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.12

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the audited reporting forms,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity13's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

11
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

12
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's/insurance
company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures
[optioneel: in the audited reporting forms (kredietinstelling, verzekeraar)] or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause a bank/an
insurance company to cease to continue as a going concern;14 and

l evaluating whether the audited reporting forms represent the underlying transactions and events
free from material misstatement.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.15

 
We communicate with the supervisory board16 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

Vragen en antwoorden

14
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en aan te passen voor
kredietinstelling/verzekeraar.

15
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

16
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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Vraag Antwoord

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Staten (kredietinstelling, verzekeraar)

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om te benadrukken dat

het gebruik en de verspreidingskring van uw

controleverklaring wordt beperkt, eventueel ook doordat

de basis voor financiële verslaggeving een stelsel voor

speciale doeleinden kan zijn. De NBA-generator bevat bij

staten (van een kredietinstelling, van een verzekeraar) nog

een default-paragraaf: dat Standaard 720 tijdelijk buiten

toepassing blijft bij de niet-gecontroleerde staten. Welke

van deze default-paragrafen wilt u opnemen?

Beide paragrafen. Standaard 720 blijft tijdelijk buiten

beschouwing bij de andere dan de gecontroleerde staten

Wilt u een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

opnemen over interne modellen die de cliënt gebruikt en

waarvan zelfstandige validatie buiten de reikwijdte van uw

controle valt?

Ja

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.12 Controleverklaring bij staten (bank)

1.12.1 Controleverklaring bij staten van een kredietinstelling ex artikel 3:72 lid 1 Wft 557
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1.12 Controleverklaring bij staten (bank)

1.12.1 Controleverklaring bij staten van een kredietinstelling ex artikel 3:72 lid 1
Wft

NB1: In de NBA-verklaringengenerator is het aan de gebruiker een keuze te maken voor welke entiteit de
rapportage geldt, een kredietinstelling of een verzekeraar (solo, groep), alsook voor de daarvoor
geldende wet- en regelgeving, stelsel inzake financiële verslaggeving, enz.; ook is het aan de gebruiker bij
een verzekeraar-groep de verwijzing naar de Wta achterwege te laten in de basis voor het oordeel.
NB2: De reikwijdte van de controle van de staten van een kredietinstelling of een verzekeraar is beperkt
tot de 'gecontroleerde staten', bepaald op basis van bijlage 7 bij artikel 2:5 van de Regeling staten
financiële ondernemingen Wft 2011. Dit sluit de overige staten van de kredietinstelling of de verzekeraar
uit die samengaan met de gecontroleerde staten. Van de accountant wordt door de primaire gebruiker
(DNB) niet verwacht dat hij werkzaamheden verricht en rapporteert over de overige staten.

NB3: Bij staten van een kredietinstelling of verzekeraar is 'LEI' de defaultwaarde voor type identificatie
van de entiteit, vlak voor het genereren van de XBRL-instance.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Appropriate addressee

Our opinion
We have audited, pursuant to [Section 3:72 subsection 1 of the Wet op het financieel toezicht ('Wft',
Financial supervision act) certain reporting forms over 201X as prepared by (kredietinstelling)/Section
3:72 subsection 3 of the Wet op het financieel toezicht ('Wft', Financial supervision act) certain reporting
forms over 201X as prepared by (verzekeraar solo)/Section 2:5 van de Regeling staten financiële
ondernemingen Wft 2011 certain reporting forms over 201X as prepared by (verzekeraar groep)] of ...
(naam entiteit(en)) based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) [in accordance with Section 3:72 subsection
7 of the Wft (bank, verzekeraar)/in accordance with Section 147 subsection 5 of the Pw (pensioenfonds)].
 
[(kredietinstelling, verzekeraar:) Our audit covered the following reporting forms:

[opsomming opnemen van alle individuele staten die gecontroleerd zijn (kredietinstelling, verzekeraar).
Voor (solo) verzekeraar ook verwijzen naar de gecontroleerde Nationale Staat opnemen]

The reporting forms included in our audit, hereafter 'the audited reporting forms', have been determined
in accordance with appendix 7 to Section 2:5 of the 'Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011'
(bylaw regarding reporting forms of financial companies, based on the Financial supervision act 2011).
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The audited reporting forms are part of [the Quantitative reporting requirements Solvency II reporting
('the reporting forms') (verzekeraar)/CRD IV Supervision returns or 'the reporting forms'
(kredietinstelling)] that ... (naam entiteit(en)) has (have) submitted through the Digitaal Loket
Rapportages to De Nederlandsche Bank N.V. (DNB, the Dutch Central Bank)].1

 
In our opinion the audited reporting forms over 201X of ... (naam entiteit(en)) are prepared, in all
material respects, in accordance with [the provisions of and pursuant to Regulation (EU) 575/2013
regarding prudential requirements for credit institutions (CRR) and the Wft (kredietinstelling)/the
provisions of and pursuant to Delegated regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EG
of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance
and Reinsurance (hereafter: 'the Delegated regulation Solvency II')  and the Wft (verzekeraar)]2[, including
the internal models and related process descriptions of (kredietinstelling, verzekeraar)/internal model and
related process description of (pensioenfonds)] as accepted for use by [the Dutch Central Bank/the College van
toezichthouders (kredietinstelling, verzekeraar)/the Dutch Central Bank (pensioenfonds) - optioneel]3.

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the audited reporting forms' section of our report.
 
We are independent of ... (naam entiteit(en)) in accordance with the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),4 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Emphasis of restriction on use and distribution
The reporting forms are intended for DNB and are prepared by management (of andere aanduiding,
bijvoorbeeld 'the board') to assist ... naam [verzekeraar/bank] to comply with the provisions set out in

1
Ingeval de accountant zijn oordeel over een of meerdere van de staten dient aan te passen, dient de
accountant dit door middel van het verstrekken van meerdere oordelen (aangepaste en niet aangepaste) tot
uitdrukking te brengen of door separate verklaringen op de betreffende groep staten te verstrekken.

2
De verwijzing naar 'Delegated regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EG of the European
Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance'
(hereafter: 'the Delegated regulation Solvency II') is optioneel.

3
Alleen toevoegen ingeval van interne modellen; tekst gebaseerd op Handreiking 1143, par. 4.3.7.3
(verzekeraar)/Handreiking 1145, par. 4.3.2.1 (kredietinstelling).

4
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.
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and pursuant to [the Delegated regulation Solvency II and the Wft (verzekeraar)/the CRR and the Wft
(kredietinstelling)]. As a result, the reporting forms may not be suitable for another purpose. Therefore,
our auditor's report is intended solely for ... [(naam verzekeraar)/(naam kredietinstelling)] and DNB and
should not be distributed to or used by other parties.5 Our opinion is not modified in respect of this
matter.

Other reporting forms included in the [CRD IV Supervision returns (kredietinstelling)/Solvency II
reporting (verzekeraar)]
In addition to the audited reporting forms the [Solvency II reporting (verzekeraar)/CRD IV Supervision
returns (kredietinstelling)] contain other reporting forms based upon the reporting requirements. In
accordance with the Q&A reference 02082 from DNB Open Boek Toezicht and the fact that the Dutch
Central Bank is the only external user of our auditor's report on the audited reporting forms, we did not
perform any procedures within the scope of the Dutch Standard 720 or otherwise on these other
reporting forms as included in the [Solvency II reporting (verzekeraar)/CRD IV Supervision returns
(kredietinstelling)] and we do not express an audit opinion or conclusion on these other reporting forms.

[Optioneel: Relevant matters regarding the scope of our audit
Our audit does not comprise a separate validation of the internal models that ... (naam entiteit(en)) has
(have) used. We used these internal models and related process descriptions as accepted for use by DNB/the
College van toezichthouders as a standard in our audit. (verzekeraar, kredietinstelling)]6

Responsibilities of management and the supervisory board7 for the reporting forms
Management8 is responsible for the preparation of the reporting forms in accordance with the
provisions of and pursuant to [the CRR and the Wft (bank)/the Delegated regulation Solvency II and the
Wft (verzekeraar)]9. Furthermore, management is responsible for such internal control
as management determines is necessary to enable the preparation of the reporting forms that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the reporting forms, management should assess whether [the bank/the
insurance company] is able to continue as going concern. Management should prepare the reporting
forms using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate [the
bank/the insurance company] or to cease operations10, or has no realistic alternative but to do so.

5
De verwijzing naar 'Delegated regulation Solvency II' is optioneel.

6
Alleen toevoegen ingeval van interne modellen; tekst gebaseerd op Handreiking 1143, par. 4.3.7.3
(verzekeraar)/Handreiking 1145, par. 4.3.2.1 (kredietinstelling).

7
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

8
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

9
De verwijzing naar 'Delegated regulation Solvency II' is optioneel.

10
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on [the
bank's/the insurance company's] ability to continue as a going concern.
 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.11

Our responsibilities for the audit of the audited reporting forms
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these audited reporting forms. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.12

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the audited reporting forms,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 entity13's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

11
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

12
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

13
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's/insurance
company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures
[optioneel: in the audited reporting forms (kredietinstelling, verzekeraar)] or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause a bank/an
insurance company to cease to continue as a going concern;14 and

l evaluating whether the audited reporting forms represent the underlying transactions and events
free from material misstatement.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.15

 
We communicate with the supervisory board16 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. 
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

Vragen en antwoorden

14
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en aan te passen voor
kredietinstelling/verzekeraar.

15
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

16
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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Vraag Antwoord

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Staten (kredietinstelling, verzekeraar)

In overeenstemming met Standaard 800 bevat de

NBA-generator bij een ander controleobject dan een

jaarrekening een default-paragraaf om te benadrukken dat

het gebruik en de verspreidingskring van uw

controleverklaring wordt beperkt, eventueel ook doordat

de basis voor financiële verslaggeving een stelsel voor

speciale doeleinden kan zijn. De NBA-generator bevat bij

staten (van een kredietinstelling, van een verzekeraar) nog

een default-paragraaf: dat Standaard 720 tijdelijk buiten

toepassing blijft bij de niet-gecontroleerde staten. Welke

van deze default-paragrafen wilt u opnemen?

Beide paragrafen. Standaard 720 blijft tijdelijk buiten

beschouwing bij de andere dan de gecontroleerde staten

Wilt u een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

opnemen over interne modellen die de cliënt gebruikt en

waarvan zelfstandige validatie buiten de reikwijdte van uw

controle valt?

Ja

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Wilt u een of meer paragrafen over materiële onzekerheid

over de continuïteitsveronderstelling, om (andere)

aangelegenheden te benadrukken of betreffende overige

aangelegenheden opnemen?

Nee

De term 'raad van commissarissen' komt voor in de

passage over verantwoordelijkheid van de raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op

het rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en evt. rvc) voor

het controleobject. Bestaat bij uw cliënt een raad van

commissarissen (of vergelijkbaar orgaan, zoals een raad

van toezicht) en neemt u (een vervangend orgaan voor)

de raad van commissarissen op om de bovenstaande

passage te behouden en situatiespecifiek aan te passen?

Ja, bij mijn cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan); ik neem de passage over de

verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

rapportageproces op in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur (en rvc)

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan). 1 U bent verplicht de passage met

communicatie aan rvc over planning en bevindingen van

de controle op te nemen. Welke andere (facultatieve of

Wel de passages 1 en 4
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Vraag Antwoord

verplichte) passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (facultatief). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (facultatief). 4

Groepscontrole (verplicht als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage

Onder de standaardpassages laat u de passage over

kernpunten achterwege. Bij uw cliënt mag elke andere

'oob-passage' achterwege blijven in de controleverklaring.

Welke passages neemt u op in uw controleverklaring? 1 =

materialiteit 2 = reikwijdte groepscontrole

Geen enkele passage
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

1.13.1.1 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld) 565

1.13.1.2 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS (geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld) 576

1.13.1.A Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke geconsolideerde jaarrekening opgesteld 587

1.13.1.B Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening IFRS, tevens een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld 598

1.13.1.C Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv Titel 9 Boek 2 BW, tevens
een afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld 609

1.13.1.D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een
afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld 620

1.13.1.E Voorbeeldtekst igv enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening, beide
opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en gezamenlijk in één boekwerk
uitgebracht 631

1.13.1.F Voorbeeldtekst igv een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening,
beide opgesteld obv IFRS en gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 642

1.13.1.G Voorbeeldtekst igv enkelvoudige jaarrekening, opgesteld conform Titel 9 Boek 2
BW en een geconsolideerde jaarrekening, opgesteld conform IFRS en
gezamenlijk in één boekwerk uitgebracht 653
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats
beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X7 in accordance with Part 9 of Book 2
of the Dutch Civil Code8.
 
The financial statements comprise:

1. the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June 201X);

2. the profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising of a summary of the accounting policies and other explanatory information.
9

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.
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B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

20

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2122

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.

21
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.
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C. Report on other legal and regulatory requirements23

Engagement24

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.25

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board26 for the financial statements
Management27 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code28. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's29 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company30 or to cease operations31, or
has no realistic alternative but to do so.

22
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

23
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

24
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

25
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

26
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

27
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

28
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

31
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's32 ability to continue as a going concern in the financial statements.33

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.34

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.35

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

32
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

33
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

34
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

35
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.36

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.37

 
We communicate with the supervisory board38 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board39 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

36
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

37
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.40

 
From the matters communicated with the supervisory board41, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.42

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Vragen en antwoorden

40
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

41
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

42
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie: één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van Titel 9 Boek 2 BW
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats
beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X7 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code8.
 
The financial statements comprise:

1. the statement of financial position as at December 31, 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30
June 201X);

2. the following statements for 201X:

the income statement, the statements of comprehensive income, changes in equity and cash
flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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9

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

20

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2122

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.

21
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

22
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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C. Report on other legal and regulatory requirements23

Engagement24

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.25

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board26 for the financial statements
Management27 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code28. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's29 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company30 or to cease operations31, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's32 ability to continue as a going concern in the financial statements.33

23
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

24
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

25
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

26
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

27
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

28
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

31
Naargelang de situatie aan te passen.

32
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.34

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.35

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

33
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

34
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

35
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.36

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.37

 
We communicate with the supervisory board38 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board39 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.40

36
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

37
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

40
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board41, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.42

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

Vragen en antwoorden

41
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

42
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Geen consolidatie, één (enkelvoudige) jaarrekening op

basis van IFRS
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the company financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the company financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam en rechtsvorm
beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X7 in accordance with Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code8.
 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
9

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the company financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the company financial
statements as a whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante
benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or
possible misstatements that in our opinion are material for the users of the company financial
statements for qualitative reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the company financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the company financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the company financial statements. We have communicated the key audit matters to the
supervisory board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.
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Company financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the company financial statements and the consolidated financial
statements. The consolidated financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the company financial statements must be considered
in connection with the consolidated financial statements. On ... (datum) we issued a separate auditor's
report on the consolidated financial statements.19

B. Report on the other information included in the annual report20

In addition to the company financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

21

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the company financial statements.
 

19
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

20
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

21
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.
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Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2223

C. Report on other legal and regulatory requirements24

Engagement25

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.26

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the company financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board27 for the company financial statements
Management28 is responsible for the preparation and fair presentation of the company financial
statements in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code29. Furthermore, management is
responsible for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of the company financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the company financial statements, management is responsible for

22
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

23
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

24
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

25
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

26
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

27
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

28
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

29
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

593

assessing the company's30 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the company financial statements using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company31 or to
cease operations32, or has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's33 ability to continue as a going concern in the company financial statements.34

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.35

Our responsibilities for the audit of the company financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these company financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.36

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the company financial statements,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

31
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

32
Naargelang de situatie aan te passen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

34
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

35
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

36
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the company's financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;37

l evaluating the overall presentation, structure and content of the company financial statements,
including the disclosures; and

l evaluating whether the company financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.38

 
We communicate with the supervisory board39 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding

37
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

38
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board40 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.41

 
From the matters communicated with the supervisory board42, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the company financial statements. We describe
these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the
matter or when, in extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public
interest.43

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

42
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

43
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW (naast de geconsolideerde jaarrekening

in een afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de geconsolideerde

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the company financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the company financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam en rechtsvorm
beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X7 in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code8.
 
The company financial statements comprise:

1. the company statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the company income statement, the company statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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9

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the company financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the company financial
statements as a whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante
benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or
possible misstatements that in our opinion are material for the users of the company financial
statements for qualitative reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the company financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the company financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the company financial statements. We have communicated the key audit matters to the
supervisory board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Company financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the company financial statements and the consolidated financial
statements. The consolidated financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the company financial statements must be considered
in connection with the consolidated financial statements. On ... (datum) we issued a separate auditor's
report on the consolidated financial statements.19

B. Report on the other information included in the annual report20

In addition to the company financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

21

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the company financial statements.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

20
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

21
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.
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Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2223

C. Report on other legal and regulatory requirements24

Engagement25

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.26

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the company financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board27 for the company financial statements
Management28 is responsible for the preparation and fair presentation of the company financial
statements in accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code29. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the company financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the company financial statements, management is responsible for
assessing the company's30 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting

22
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

23
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

24
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

25
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

26
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

27
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

28
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

29
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.
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frameworks mentioned, management should prepare the company financial statements using the going
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company31 or to
cease operations32, or has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's33 ability to continue as a going concern in the company financial statements.34

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.35

Our responsibilities for the audit of the company financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these company financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our
audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.36

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the company financial statements,
whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those
risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

31
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

32
Naargelang de situatie aan te passen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

34
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

35
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

36
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the company's financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern;37

l evaluating the overall presentation, structure and content of the company financial statements,
including the disclosures; and

l evaluating whether the company financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.38

 
We communicate with the supervisory board39 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 

37
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

38
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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We provide  the supervisory board40 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.41

 
From the matters communicated with the supervisory board42, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the company financial statements. We describe
these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the
matter or when, in extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public
interest.43

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

42
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

43
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, enkelvoudige jaarrekening op basis van

IFRS (naast de geconsolideerde jaarrekening in een

afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de geconsolideerde

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the consolidated financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the consolidated financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam en rechtsvorm
beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the
financial position of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor
een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X7 in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code8.
 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the consolidated profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
9

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the consolidated financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the consolidated financial
statements as a whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante
benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or
possible misstatements that in our opinion are material for the users of the consolidated financial
statements for qualitative reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the consolidated financial statements. We have communicated the key audit matters to the
supervisory board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.
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Consolidated financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial
statements. The company financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the consolidated financial statements must be
considered in connection with the company financial statements. On ... (datum) we issued a separate
auditor's report on the company financial statements.19

B. Report on the other information included in the annual report20

In addition to the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

21

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the consolidated financial statements.
 

19
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

20
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

21
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.
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Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2223

C. Report on other legal and regulatory requirements24

Engagement25

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.26

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the consolidated financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board27 for the consolidated financial statements
Management28 is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code29. Furthermore, management is
responsible for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the consolidated financial statements, management is responsible for

22
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

23
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

24
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

25
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

26
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

27
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

28
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

29
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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assessing the company's30 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting
framework mentioned, management should prepare the consolidated financial statements using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company31 or to
cease operations32, or has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's33 ability to continue as a going concern in the consolidated financial statements.34

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.35

Our responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these consolidated financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of
our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.36

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive
to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

31
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

32
Naargelang de situatie aan te passen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

34
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

35
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

36
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.37

l evaluating the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures; and

l evaluating whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.38

 
We communicate with the supervisory board39 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding

37
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

38
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board40 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.41

 
From the matters communicated with the supervisory board42, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements. We describe
these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the
matter or when, in extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public
interest.43

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

42
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

43
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: geconsolideerde jaarrekening op basis

van Titel 9 Boek 2 BW (naast de enkelvoudige

jaarrekening in een afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de enkelvoudige

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

1.13.1.D Voorbeeldtekst igv geconsolideerde jaarrekening obv IFRS, tevens een
afzonderlijke enkelvoudige jaarrekening opgesteld

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the consolidated financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the consolidated financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year
ended 30 June 201X) which are part of the financial statements of ... (naam en rechtsvorm
beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the
financial position of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor
een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X7 in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
(EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code8.
 
The consolidated financial statements comprise:

1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

622

9

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the consolidated financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the consolidated financial
statements as a whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante
benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or
possible misstatements that in our opinion are material for the users of the consolidated financial
statements for qualitative reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

623

Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the consolidated financial statements. We have communicated the key audit matters to the
supervisory board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Consolidated financial statements as part of the (complete) financial statements
The financial statements include the consolidated financial statements and the company financial
statements. The company financial statements have been included in a separate report. For a proper
understanding of the financial position and result the consolidated financial statements must be
considered in connection with the company financial statements. On ... (datum) we issued a separate
auditor's report on the company financial statements.19

B. Report on the other information included in the annual report20

In addition to the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, the annual report
contains other information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

21

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the company financial statements and does not contain material
misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the consolidated financial statements.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Nader toelichten ingeval een aangepast oordeel is afgegeven.

20
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

21
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.
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Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2223

C. Report on other legal and regulatory requirements24

Engagement25

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.26

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the consolidated financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board27 for the consolidated financial statements
Management28 is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code29. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the consolidated financial statements, management is responsible for
assessing the company's30 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting

22
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

23
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

24
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

25
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

26
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

27
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

28
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

29
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.
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frameworks mentioned, management should prepare the consolidated financial statements using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the company31 or to
cease operations32, or has no realistic alternative but to do so.
Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's33 ability to continue as a going concern in the consolidated financial statements.34

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.35

Our responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these consolidated financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of
our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.36

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive
to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

31
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

32
Naargelang de situatie aan te passen.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

34
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

35
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

36
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future
events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.37

l evaluating the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures; and

l evaluating whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.38

 
We communicate with the supervisory board39 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 

37
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

38
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.
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We provide  the supervisory board40 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.41

 
From the matters communicated with the supervisory board42, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements. We describe
these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the
matter or when, in extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public
interest.43

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Vragen en antwoorden

40
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

41
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

42
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

43
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming



1 Controleverklaringen bij een jaarrekening en andere financiële
overzichten, inclusief verklaringen bij samengevatte financiële
overzichten (Nederlandse Standaarden 700-810)

630

Vraag Antwoord

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, geconsolideerde jaarrekening op basis

van IFRS (naast de enkelvoudige jaarrekening in een

afzonderlijk boekwerk)

De NBA-generator bevat een default-paragraaf met uitleg

over (de controleverklaring bij) de enkelvoudige

jaarrekening. Wilt u deze paragraaf handhaven?

Ja
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');
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l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats
beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X7 in accordance with Part 9 of Book 2
of the Dutch Civil Code8.
 
The financial statements comprise:

1. the consolidated and company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: 30 June 201X);

2. the consolidated and company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
9

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.
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B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

20

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2122

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.

21
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.
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C. Report on other legal and regulatory requirements23

Engagement24

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.25

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board26 for the financial statements
Management27 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code28. Furthermore, management is responsible for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's29 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting framework
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company30 or to cease operations31, or
has no realistic alternative but to do so.

22
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert en in voorkomende gevallen de tekst
aanpassen wanneer in het stelsel van financiële verslaggeving de mogelijkheid van een vrijstelling van het
bestuursverslag en de overige gegevens is opgenomen, bijvoorbeeld voor een kleine rechtspersoon in Titel 9
Boek 2 BW.
Passages met een verwijzing naar Titel 9 Boek 2 BW kunnen vervallen bij een vrijwillige controle of zijn aan te
passen bij andere geldende wet- en regelgeving.

23
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

24
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

25
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

26
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

27
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

28
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

31
Naargelang de situatie aan te passen.
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Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's32 ability to continue as a going concern in the financial statements.33

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.34

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.35

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

32
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

33
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

34
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

35
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.36

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.37

 
We communicate with the supervisory board38 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board39 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

36
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

37
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.40

 
From the matters communicated with the supervisory board41, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.42

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Vragen en antwoorden

40
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

41
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

42
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige en geconsolideerde

jaarrekening, beide op basis van Titel 9 Boek 2 BW, in één

boekwerk
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');

l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.
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____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats
beleggingsentiteit)5. 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position
of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 as at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows for  201X7 in accordance
with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (EU-IFRS) and
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code8.
 
The financial statements comprise:

1. the statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30
June 201X);

2. the following statements for 201X:

the company income statement, the company statements of comprehensive income, changes in
equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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9

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 10 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),11 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 
We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality12

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.13

Scope of the group audit14

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 

9
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

10
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

11
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.

12
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

13
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:
l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

Our key audit matters15

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board16. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
1718

14
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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B. Report on the other information included in the annual report19

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

20

 
Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2122

17
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

18
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

19
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.

20
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.

21
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

22
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.
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C. Report on other legal and regulatory requirements23

Engagement24

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.25

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board26 for the financial statements
Management27 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code28. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's29 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company30 or to cease operations31, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's32 ability to continue as a going concern in the financial statements.33

23
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

24
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

25
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

26
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

27
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

28
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

29
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

30
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

31
Naargelang de situatie aan te passen.

32
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.
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The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.34

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.35

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

33
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

34
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

35
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.
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l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.36

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.37

 
We communicate with the supervisory board38 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board39 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.40

36
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.

37
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

38
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

39
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

40
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.
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From the matters communicated with the supervisory board41, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.42

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

Vragen en antwoorden

41
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

42
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Ja

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming
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Vraag Antwoord

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie, enkelvoudige en geconsolideerde

jaarrekening, beide op basis van IFRS, in één boekwerk
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1.13 Controleverklaringen bij jaarrekeningen van beleggingsinstellingen

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

NB: Ingeval de controlerende accountant(sorganisatie) niet-verboden diensten anders dan de wettelijke
controle heeft verleend heeft het de voorkeur wanneer de cliënt deze vermeldt in haar bestuursverslag,
jaarrekening of elders in haar jaarverslag. Wanneer dit niet (volledig) het geval is, is de accountant
verplicht de verleende niet-verboden diensten (die ontbreken in het jaarverslag) op te nemen in de
controleverklaring. Het onderdeel 'Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde
vereisten' komt het meest in aanmerking. Om te vermijden dat dit onderdeel hierdoor onevenwichtig
omvangrijk wordt, is het mogelijk om daarvandaan te verwijzen naar een bijlage bij de controleverklaring.
 
NB:

Deze specifieke voorbeeldtekst geldt uitsluitend voor een beleggingsinstelling of instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) zijn waarvoor de beheerder (van een beleggingsinstelling of icbe)
dan wel de beleggingsinstelling of icbe zelf een vergunning heeft ontvangen van de AFM zoals bedoeld in
art. 2:65 Wft (beleggingsinstelling) of art. 2:69b (icbe). Het begrip 'beleggingsentiteit' in de
voorbeeldtekst omvat uitsluitend deze beleggingsinstellingen en icbe's en is daarmee minder uitgebreid
dan de definitie in RJ615 Beleggingsentiteiten.

Aanwijzing bij gebruik:

Een beleggingsentiteit kan een beleggingsinstelling of een icbe zijn. Wanneer de beleggingsinstelling of
icbe rechtspersoonlijkheid heeft, is sprake van een maatschappij (met een bestuur of directie) en bij geen
rechtspersoonlijkheid is sprake van een fonds (met een beheerder).

Denk bij een fonds aan diverse passages, waaronder:

l de aanhef ('Aan: de participanten en de beheerder (en evt. toezichthoudend orgaan) van ...
(fonds));

l 'andere informatie' ('verslag van de beheerder');
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l de specifieke aanduidingen voor beleggingsentiteiten met en zonder rechtspersoonlijkheid en de
term beleggingsentiteit in plaats van vennootschap, onderneming en dergelijke, zie aanwijzingen
in de voetnoten van deze verklaring.

____________________________________________________________________

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: The shareholders and supervisory board of ... (naam entiteit(en))1

A. Report on the audit of the financial statements 201X2 included in the annual report3

Our opinion
We have audited the financial statements  201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30
June 201X) of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))4 based in ... ((statutaire) vestigingsplaats
beleggingsentiteit)5. The financial statements comprise the consolidated and company financial
statements.
 
In our opinion:

l the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))6 at31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result and its cash flows
for 201X7 in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union (EU-IFRS) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code8.

l the accompanying compancy financial statements give a true and fair view of the financial
position of ... (naam en rechtsvorm beleggingsentiteit(en))9 as at 31 December 201X (of voor een
gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for  201X10 in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code11.

 

1
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of andere term die de cliënt hanteert in plaats van 'the annual report': 'the annual accounts', enz.

4
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

5
'Statutaire' is niet van toepassing bij beleggingsfondsen.

6
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

7
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

9
De rechtsvorm alleen toevoegen ingeval sprake is van een beleggingsmaatschappij.

10
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

11
Optioneel: Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Indien van toepassing aan te
vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.
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The consolidated financial statements comprise:
1. the consolidated statement of financial position as at 31 December 201X (of voor een gebroken

boekjaar: 30 June 201X);

2. the following statements for 201X:

the consolidated income statement, the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows; and

3. the notes comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory
information.

 
The company financial statements comprise:

1. the company balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: 30 June
201X);

2. the company profit and loss account for 201X; and

3. the notes comprising a summary of the accounting policies and other explanatory information.
12

Basis for our opinion
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit
of the financial statements' section of our report.
 
We are independent of ... (naam beleggingsentiteit(en)) in accordance with the EU Regulation on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities, 13 the Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta, Audit firms supervision act),14 the Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional
Accountants, a regulation with respect to independence) and other relevant independence regulations in
the Netherlands. Furthermore we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics).
 

12
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt en aan te passen aan
een gebroken boekjaar.

13
Laten vervallen ingeval de eventuele beursnotering van de entiteit geldt voor een beurs buiten de EU.

14
Laten vervallen bij een andere dan wettelijke controle.
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We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.

Materiality15

Based on our professional judgement we determined the materiality for the financial statements as a
whole at EUR X. The materiality is based on ... (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v.
winst, omzet of andere criteria). We have also taken into account misstatements and/or possible
misstatements that in our opinion are material for the users of the financial statements for qualitative
reasons.
 
We agreed with the supervisory board that misstatements in excess of EUR Y, which are identified during
the audit, would be reported to them, as well as smaller misstatements that in our view must be reported
on qualitative grounds.16

Scope of the group audit17

... (naam entiteit(en)) is at the head of a group of entities. The financial information of this group is
included in  in the consolidated financial statements of ... (naam entiteit(en)).
 
Our group audit mainly focused on significant group entities ... [uitleggen wat dit betreft: significante
onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen,
groepsonderdelen met significante risico's inzake waardering of complexe activiteiten]. We have:

l performed audit procedures ourselves at group entities aaa and bbb;

l used the work of other auditors when auditing entity ccc;

l performed review procedures or specific audit procedures at other group entities. 
 
By performing the procedures mentioned above at group entities, together with additional procedures at
group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the group's
financial information to provide an opinion on the consolidated financial statements.

15
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over materialiteit facultatief.

16
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

17
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt; wanneer geen sprake is van een groepscontrole kan deze paragraaf
vervallen.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de reikwijdte van de
groepscontrole facultatief.
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Our key audit matters18

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our
audit of the financial statements. We have communicated the key audit matters to the supervisory
board19. The key audit matters are not a comprehensive reflection of all matters discussed.
 
These matters were addressed in the context of  the audit of the financial statements as a whole and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Paragraafkop kernpunt
[Descriptions for key audit matters contain the following elements:

l a description of the key audit matter;

l a summary of audit procedures performed;

l if relevant, key observations relating to key audit matters;

l if relevant, references to information or notes in the annual report.]
2021

B. Report on the other information included in the annual report22

In addition to the financial statements and our auditor's report thereon, the annual report contains other
information that consists of:

l the management report;

l other information;

l ... [optioneel, bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag of specifieke bijlage die het
bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

23

18
Deze tekst kan specifiek worden gemaakt.
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de paragraaf over de kernpunten van de
controle facultatief. Ingeval de accountant ervoor kiest deze passage op te nemen, is hij ook verplicht de
paragrafen over materialiteit en, in voorkomend geval, over reikwijdte van de groepscontrole op te nemen.

19
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.

20
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

21
Praktijkvoorbeelden zullen op de website van de NBA beschikbaar worden gesteld.

22
Aan te passen aan hoe het omvattend document heet waarin de cliënt de jaarrekening opneemt - '(annual)
report', 'the annual accounts', enz. De passage 'included in the annual report' kan eventueel vervallen.
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Based on the following procedures performed, we conclude that the other information:

l is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements;

l contains the information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. 
 
We have read the other information. Based on our knowledge and understanding obtained through our
audit of the financial statements or otherwise, we have considered whether the other information
contains material misstatements.
 
By performing these procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code and the Dutch Standard 720. The scope of the procedures performed is substantially less than the
scope of those performed in our audit of the financial statements.
 
Management is responsible for the preparation of the other information, including the management
report of ... (beheerder) in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code and other
information as required by Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.2425

C. Report on other legal and regulatory requirements26

Engagement27

We were engaged by the supervisory board as auditor of ... (naam entiteit(en)) on [dd-mm-yy], as of the
audit for the year X and have operated as statutory auditor ever since that financial year.28

No prohibited non-audit services
We have not provided prohibited non-audit services as referred to in Article 5(1) of the EU Regulation on
specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

23
Bij een fonds de terminologie waaruit de andere informatie bestaat aanpassen aan wat de beheerder hanteert,
bijvoorbeeld 'the report of the manager'.

24
Bij een fonds is de beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk. De terminologie waaruit de andere
informatie bestaat aanpassen aan wat de cliënt hanteert, bijvoorbeeld bij een fonds 'het verslag van de
beheerder'.

25
Terminologie laten aansluiten op die welke de entiteit hanteert.

26
Zie de NB-tekst om, indien van toepassing, de verleende niet-verboden diensten te vermelden. Om te
vermijden dat die passage onevenwichtig omvangrijk wordt, kan een verwijzing naar een bijlage worden
opgenomen. De passage met de vermelding van de verleende niet-verboden diensten, of de verwijzing naar
een bijlage hierover bij de controleverklaring, kan bijvoorbeeld komen te staan vóór de passage over geen
verboden diensten.

27
Bij entiteiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen is de passage over benoeming
facultatief.

28
Zo nodig aanpassen als een supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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D. Description of responsibilities regarding the financial statements

Responsibilities of management and the supervisory board29 for the financial statements
Management30 is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with EU-IFRS and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil
Code31. Furthermore, management is responsible for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
 
As part of the preparation of the financial statements, management is responsible for assessing the
company's32 ability to continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks
mentioned, management should prepare the financial statements using the going concern basis of
accounting, unless management either intends to liquidate the company33 or to cease operations34, or
has no realistic alternative but to do so.

Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the
company's35 ability to continue as a going concern in the financial statements.36

 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.37

Our responsibilities for the audit of the financial statements
Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain
sufficient and appropriate audit evidence for our opinion.
 
Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not
detect all material errors and fraud during our audit.
 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the

29
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

30
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

31
Indien van toepassing aan te vullen met andere geldende wet- en regelgeving, zoals WNT.

32
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz., en eventueel ook de passage 'the
company's ability'.

33
Naargelang de situatie aan te passen: trust, union, foundation, enz.

34
Naargelang de situatie aan te passen.

35
Naargelang de situatie aan te passen: trust's, union's, foundation's, enz.

36
Deze passage alleen laten vervallen wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van
toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

37
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.
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basis of these financial statements. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit
procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.38

 
We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the
audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence
requirements. Our audit included among others:

l identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and
obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;

l obtaining an understanding of internal control relevant to the audit 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 investment entity's internal control;

l evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

l concluding on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause a company to cease to continue as a going concern.39

l evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures; and

l evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

38
Uitgezonderd bij XBRL-instances:
De tekst hierna, vanaf de laatste alinea vóór de bulletsgewijze opsomming, kan worden weggelaten bij
verwijzing naar de website van de NBA waar deze tekst wordt opgenomen of naar een bijlage waarin deze
tekst wordt opgenomen.

39
De tekst van deze alinea aanpassen bij een controleobject op liquidatiebasis en alleen laten vervallen
wanneer de continuïteitsveronderstelling geen rol speelt in het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. 
Termen als 'company' zijn naargelang de situatie aan te passen.
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Because we are ultimately responsible for the opinion, we are also responsible for directing, supervising
and performing the group audit. In this respect we have determined the nature and extent of the audit
procedures to be carried out for group entities. Decisive were the size and/or the risk profile of the group
entities or operations. On this basis, we selected group entities for which an audit or review had to be
carried out on the complete set of financial information or specific items.40

 
We communicate with the supervisory board41 regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control
that we identify during our audit. In this respect we also submit an additional report to the audit
committee in accordance with Article 11 of the EU Regulation on specific requirements regarding
statutory audit of public-interest entities. The information included in this additional report is consistent
with our audit opinion in this auditor's report.
 
We provide  the supervisory board42 with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.43

 
From the matters communicated with the supervisory board44, we determine the key audit matters: those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements. We describe these matters
in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, not communicating the matter is in the public interest.45

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

40
Deze passage kan vervallen wanneer geen sprake is van een groepscontrole zoals gedefinieerd in Standaard
600.

41
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere benaming heeft of
ontbreekt.

42
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

43
Bij enititeiten niet zijnde oob's of andere beursgenoteerde ondernemingen of bij de controle van andere
objecten dan financiële overzichten voor algemene doeleinden is de passage over onafhankelijkheid
facultatief.

44
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.

45
Deze passage wordt opgenomen als kernpunten worden vermeld in de controleverklaring. Het opnemen van
kernpunten is verplicht in de controleverklaring bij de financiële overzichten voor algemene doeleinden van
oob's en andere beursgenoteerde ondernemingen. Bij andere verantwoordingen is het opnemen van
kernpunten facultatief.
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Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en/of IFRS. Ik

kies aan het eind bij de aanvullende vragen hoe bij mijn

cliënt het omvattend document heet - 'jaarverslag',

'jaarstukken', enz. - waarin de jaarrekening staat, en of ik

in de controleverklaring via paginanummers naar de

jaarrekening wil verwijzen

Is uw cliënt een beleggingsentiteit (beleggingsinstelling,

-fonds, -maatschappij, of -onderneming)?

Ja

Gaat het om het bestuur of om de beheerder van de

beleggingsinstelling?

Het bestuur

Welk oordeel heeft u over het controleobject? Goedkeurend oordeel

Het omvattend document ('jaarverslag', 'jaarstukken',

enz.) van de cliënt, omvat naast de jaarrekening andere

informatie. Hoe is de situatie bij uw cliënt?

Naast de jaarrekening omvat het omvattend document

('jaarverslag', 'jaarstukken', enz.) van de cliënt andere

informatie. Deze andere informatie bestaat uit meer

informatie dan: het bestuursverslag en de overige

gegevens, wat minimaal is vereist op grond van Titel 9

Boek 2 BW. Mijn bevindingen zijn als volgt: de andere

informatie bevat geen materiële afwijkingen, en bevat alle

informatie die is vereist op grond van Titel 9 Boek 2 BW

Wilt u een of meer paragrafen om aangelegenheden te

benadrukken of betreffende overige aangelegenheden

opnemen?

Nee

Bestaat bij uw cliënt een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan, zoals een raad van toezicht), en/of is

de uitgebreide oob-controleverklaring al dan niet

verplicht?

Ja, bij mijn (oob-)cliënt bestaat wel een rvc en is de

uitgebreide oob-controleverklaring verplicht

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. De term 'raad van

commissarissen' komt voor in de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen (of

Ja

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

vergelijkbaar orgaan) voor toezicht op het

rapportageproces in de paragraaf over

verantwoordelijkheden van het bestuur en rvc voor het

controleobject. Neemt u de passage over

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen

voor het toezicht op het rapportageproces rond het

controleobject op in uw controleverklaring?

Bij uw cliënt bestaat een raad van commissarissen (of

vergelijkbaar orgaan) en is de uitgebreide

oob-controleverklaring verplicht. 1 U bent verplicht de

passage met communicatie aan rvc over planning en

bevindingen van de controle op te nemen. Welke andere

passages neemt u op de paragraaf over de

verantwoordelijkheden van de accountant voor de

controle, met de mogelijkheid ze situatiespecifiek aan te

passen: 2 communicatie aan rvc over naleving door de

accountant van onder meer ethische voorschriften en over

onafhankelijkheid (verplicht). 3 communicatie aan rvc

over kernpunten van de controle (verplicht, tenzij in een

uitzonderlijk geval (communicatie over) minimaal één

kernpunt achterwege blijft). 4 Groepscontrole (verplicht

als daarvan sprake is).

Alle passages, en in de controleverklaring neem ik alle

oob-passages op, waaronder materialiteit en benoeming

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar een

bijlage of naar de NBA-website

Wilt u dat uw controleverklaring de standaardpassages

bevat in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van

de accountant voor de controle?

De standaardpassages neem ik op in de

controleverklaring zelf, zonder dat ik verwijs naar naar een

bijlage of naar de NBA-website.

Hoe is de samenstelling van de jaarrekening? Wel consolidatie: enkelvoudige jaarrekening op basis van

Titel 9 Boek 2 BW en geconsolideerde jaarrekening op

basis van IFRS, in één boekwerk
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1.20 Verklaringen bij samengevatte financiële overzichten

1.20.1 Verklaring bij samengevatte financiële overzichten, opgesteld op basis van
criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht.
Accountant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.
Goedkeurend oordeel bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring bij
samengevatte financiële overzichten later dan datum verklaring bij jaarrekening
waaraan de samenvatting is ontleend 665

1.20.2 Verklaring bij samengevatte financiële overzichten, opgesteld op basis van
criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht.
Accountant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.
Oordeel met beperking bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring bij
samengevatte financiële overzichten later dan datum verklaring bij jaarrekening
waaraan de samenvatting is ontleend 668

1.20.3 Goedkeurende verklaring bij balans met toelichting kleine rechtspersoon
bestemd voor deponering bij het handelsregister 671
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1.20 Verklaringen bij samengevatte financiële overzichten

1.20.1 Verklaring bij samengevatte financiële overzichten, opgesteld op basis van
criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht.
Accountant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.
Goedkeurend oordeel bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring bij
samengevatte financiële overzichten later dan datum verklaring bij jaarrekening
waaraan de samenvatting is ontleend

____________________________________________________________________

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

To: Appropriate addressee

Our opinion
The summary financial statements 201X1 (hereafter: 'the summary financial statements') of ... (naam
entiteit(en)), based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) is derived from the audited financial statements
201X2 of ... (naam entiteit(en)).
 
In our opinion the accompanying summary financial statements are consistent, in all material respects,
with the audited financial statements 201X3 of ... (naam entiteit(en)), on the basis described in note ...
note .... 
 
The summary financial statements comprise:

1. the summary statement of financial position at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X);

2. the following statements over 201X4:

l the summary statement of comprehensive income, changes in equity and cash flows; and

l the related explanatory information.5

1
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

4
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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Summary financial statements
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by ... (meld het stelsel
inzake financiële verslaggeving dat is gehanteerd in de gecontroleerde jaarrekening van de entiteit).
Reading the summary financial statements and our report thereon, therefore, is not a substitute for
reading the audited financial statements of ... (naam entiteit(en)) and our auditor's report thereon. The
summary financial statements and the audited financial statements do not reflect the effects of events
that occurred subsequent to the date of our auditor's report on those financial statements of ... (datum
controleverklaring volledige jaarrekening).6

The audited financial statements and our auditor's report thereon
We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements  201X7 of ... (naam
entiteit(en)) in our auditor's report of ... (datum controleverklaring volledige jaarrekening).
 
[Indien van toepassing: That report also includes ...]8

Responsibilities of management and the supervisory board9 for summary financial statements
Management10 is responsible for the preparation of the summary financial statements on the basis as
described in note ....
 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.1112

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Our responsibilities
Our responsibility is to express an opinion on whether summary financial statements are consistent, in
all material respects, with the audited financial statements based on our procedures, which we

6
Indien beide controleverklaringen op dezelfde datum worden afgegeven, dient deze zin te worden verwijderd.

7
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

8
Indien in de controleverklaring bij de jaarrekening een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden of
paragraaf inzake overige aangelegenheden, een sectie Materiele onzekerheid omtrent de continuïteit,
communicatie van materialiteit, reikwijdte groepscontrole en kernpunten van de controle of een vermelding
die een niet gecorrigeerde afwijking van materieel belang in de andere informatie beschrijft bevat, dient een
verwijzing naar de betreffende controleverklaring te worden opgenomen overeenkomstig Standaard 810.19.

9
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

10
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

11
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

12
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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conducted in accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 810 'Opdrachten om te
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten' (Engagements to report on summary
financial statements).

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Samengevatte financiële overzichten

Bij welke samengevatte financiële overzichten hoort de

verklaring?

1.12.1 Verklaring bij samengevatte financiële overzichten,

opgesteld op basis van criteria die door het management

zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accountant heeft

vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.

Goedkeurend oordeel bij gecontroleerde jaarrekening.

Datum verklaring bij samengevatte financiële overzichten

later dan datum controleverklaring bij jaarrekening

waaraan de samenvatting is ontleend

Vragen en antwoorden
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1.20 Verklaringen bij samengevatte financiële overzichten

1.20.2 Verklaring bij samengevatte financiële overzichten, opgesteld op basis van
criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht.
Accountant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.
Oordeel met beperking bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring bij
samengevatte financiële overzichten later dan datum verklaring bij jaarrekening
waaraan de samenvatting is ontleend

____________________________________________________________________

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

To: Appropriate addressee

Our qualified opinion
The summary financial statements 201X1 (hereafter: 'the summary financial statements') of ... (naam
entiteit(en)), based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) is derived from the audited financial statements
201X2 of ... (naam entiteit(en)).
 
In our opinion the accompanying summary financial statements are consistent, in all material respects,
with the audited financial statements 201X3 of ... (naam entiteit(en)), on the basis described in note ...
note .... However, the summary financial statements are misstated to the equivalent extent as the audited
financial statements 201X4 of ... (naam entiteit(en)).
 
The summary financial statements comprise:

1. the summary statement of financial position at 31 December 201X (of voor een gebroken
boekjaar: for the year ended 30 June 201X);

2. the following statements over 201X5:

l the summary statement of comprehensive income, changes in equity and cash flows; and

l the related explanatory information.6

1
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

3
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

4
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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Summary financial statements
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by ... (meld het stelsel
inzake financiële verslaggeving dat is gehanteerd in de gecontroleerde jaarrekening van de entiteit).
Reading the summary financial statements and our report thereon, therefore, is not a substitute for
reading the audited financial statements of ... (naam entiteit(en)) and our auditor's report thereon. The
summary financial statements and the audited financial statements do not reflect the effects of events
that occurred subsequent to the date of our auditor's report on those financial statements of ... (datum
controleverklaring volledige jaarrekening).7

The audited financial statements and our auditor's report thereon
We expressed a qualified opinion on the audited financial statements  201X8 of ... (naam entiteit(en)) in
our auditor's report of ... (datum controleverklaring volledige jaarrekening). Our qualified opinion is
based on the fact that the accounts receivable include an amount of [...], which cannot be collected due
to the insolvency of the debtor. This amount has not been provided for.
 
[Indien van toepassing: That report also includes ...]9

Responsibilities of management and the supervisory board10 for summary financial statements
Management11 is responsible for the preparation of the summary financial statements on the basis as
described in note ....
 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.1213

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

6
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.

7
Indien beide controleverklaringen op dezelfde datum worden afgegeven, dient deze zin te worden verwijderd.

8
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

9
Indien in de controleverklaring bij de jaarrekening een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden of
paragraaf inzake overige aangelegenheden, een sectie Materiele onzekerheid omtrent de continuïteit,
communicatie van materialiteit, reikwijdte groepscontrole en kernpunten van de controle of een vermelding
die een niet gecorrigeerde afwijking van materieel belang in de andere informatie beschrijft bevat, dient een
verwijzing naar de betreffende controleverklaring te worden opgenomen overeenkomstig Standaard 810.19.

10
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

11
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

12
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

13
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our responsibilities
Our responsibility is to express an opinion on whether summary financial statements are consistent, in
all material respects, with the audited financial statements based on our procedures, which we
conducted in accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 810 'Opdrachten om te
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten' (Engagements to report on summary
financial statements).

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Samengevatte financiële overzichten

Bij welke samengevatte financiële overzichten hoort de

verklaring?

1.12.2 Verklaring bij samengevatte financiële overzichten,

opgesteld op basis van criteria die door het management

zijn ontwikkeld en adequaat toegelicht. Accountant heeft

vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn.

Oordeel met beperking bij gecontroleerde jaarrekening.

Datum verklaring bij samengevatte financiële overzichten

later dan datum verklaring bij jaarrekening waaraan de

samenvatting is ontleend

Vragen en antwoorden
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1.20 Verklaringen bij samengevatte financiële overzichten

1.20.3 Goedkeurende verklaring bij balans met toelichting kleine rechtspersoon
bestemd voor deponering bij het handelsregister

NB: Onder 1.20.3 is een voorbeeldtekst opgenomen voor een verklaring bij de balans met toelichting van
een kleine rechtspersoon die bij het handelsregister wordt gedeponeerd. De balans en toelichting zijn
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen en vrijstellingen van artikel 2:396 lid 8 BW.

De bedoeling van de wet is om de kleine rechtspersoon vrijstellingen te verlenen voor de te publiceren
financiële informatie. In artikel 2:396 lid 8 is de financiële informatie vermeld die de kleine rechtspersoon
minimaal moet deponeren bij het handelsregister.

In het kader van de Nederlandse Standaarden wordt deze balans met toelichting gezien als een aparte
verantwoording. Indien de accountant wordt gevraagd om een controleverklaring bij deze
verantwoording af te geven is sprake van een nieuwe opdracht.

Aangezien, in de bedoeling van de wetgever, de informatie in de te publiceren financiële informatie is
afgeleid van de jaarrekening is deze voorbeeldtekst gebaseerd op de Nederlandse Standaard 810,
'Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten'. 
____________________________________________________________________

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

To: Appropriate addressee

Our opinion
The balance sheet and related explanatory notes as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar:
for the year ended 30 June 201X) (hereafter: 'balance sheet and related explanatory notes') of ... (naam
entiteit(en)), based in ... ((statutaire) vestigingsplaats) are derived from the audited financial statements
201X1 of ... (naam entiteit(en)).
 
In our opinion the enclosed balance sheet and related explanatory notes are consistent, in all material
respects, with the audited financial statements 201X2 of ... (naam entiteit(en)) applying the principles of
section 2:396 subsection 8 of the Dutch Civil Code.

1
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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The balance sheet and related explanatory notes have been prepared for filing at the trade register of the
Chamber of Commerce and do not contain all the disclosures required by Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.
 
The balance sheet and related explanatory notes and the audited financial statements do not reflect the
effects of events that occurred subsequent to the date of our report of ... (datum controleverklaring
volledige jaarrekening).3

The audited financial statements and our auditor's report thereon
We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements  201X4 of ... (naam
entiteit(en)) in our auditor's report of ... (datum controleverklaring volledige jaarrekening).
 
[Indien van toepassing: That report also includes ...]5

Responsibilities of management and the supervisory board6 for the balance sheet and related explanatory
notes
Management7 is responsible for the preparation of the balance sheet and related explanatory notes
applying the principles of 2:396 sub 8 of the Netherlands Civil Code.
 
The supervisory board is responsible for overseeing the company's financial reporting process.89

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

3
Indien beide controleverklaringen op dezelfde datum worden afgegeven, dient deze zin te worden verwijderd.

4
Of bij een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Indien in de controleverklaring bij de jaarrekening een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden of
paragraaf inzake overige aangelegenheden, een sectie Materiele onzekerheid omtrent de continuïteit,
communicatie van materialiteit, reikwijdte groepscontrole en kernpunten van de controle of een vermelding
die een niet gecorrigeerde afwijking van materieel belang in de andere informatie beschrijft bevat, dient een
verwijzing naar de betreffende controleverklaring te worden opgenomen overeenkomstig Standaard 810.19.

6
Deze passage kan worden aangepast aan de terminologie bij de cliënt. Zo nodig aanpassen als een
supervisory board (raad van commissarissen) of soortgelijk orgaan ontbreekt of geen verantwoordelijkheid
heeft voor het opdrachtobject.

7
Naargelang de situatie aan te passen, bijvoorbeeld 'The board'.

8
Zo nodig aan te passen, bijvoorbeeld als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan een andere
benaming heeft of ontbreekt, of als de cliënt een andere rechtsvorm dan vennootschap heeft.

9
Zo nodig aanpassen als een raad van commissarissen of soortgelijk orgaan ontbreekt.
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Our responsibilities
Our responsibility is to express an opinion on whether the balance sheet and related explanatory
notes are consistent, in all material respects, with the audited financial statements based on our
procedures, which we conducted in accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 810
'Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten' (Engagements to
report on summary financial statements).

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een (controle)verklaring in het nieuwe format

(overeenkomstig Controlestandaarden 700-810) waarvan

ook een XBRL-instance beschikbaar is, naast een

word-versie

Wat is het opdrachtobject? Samengevatte financiële overzichten

Bij welke samengevatte financiële overzichten hoort de

verklaring?

1.12.3 Goedkeurende verklaring bij balans met toelichting

kleine rechtspersoon bestemd voor deponering bij het

handelsregister

Vragen en antwoorden
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring (nieuw) 675
2.1.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter

benadrukking van aangelegenheden (nieuw) 678
2.1.3 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van

onzekerheid omtrent de continuïteit (nieuw) 681
2.1.4 Beoordelingsverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel

belang (nieuw) 684
2.1.5 Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een afwijking van diepgaande

invloed (nieuw) 687
2.1.6 Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie wegens de

onmogelijkheid voldoende en geschikte assurance-informatie te verkrijgen ten
aanzien van één post, wat van diepgaande invloed is (nieuw) 690
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements. We conducted our review in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. This requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the
review to be able to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that
the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial
statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31
December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for
201X4the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Vragen en antwoorden

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.



2 Beoordelingsverklaringen

677

Vraag Antwoord

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Goedkeurende conclusie bij een doorlopende

beoordelingsopdracht

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter
benadrukking van aangelegenheden (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements. We conducted our review in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. This requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the
review to be able to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable
financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial
statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31
December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for
201X4the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Emphasis of uncertainty with respect to a lawsuit
We draw attention to note X to the financial statements which describes the uncertainty related to the
outcome of the lawsuit filed against the company by XYZ Company. Our conclusion is not qualified in
respect of this matter.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Vragen en antwoorden

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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Vraag Antwoord

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Goedkeurende conclusie bij een doorlopende

beoordelingsopdracht

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Ja

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.3 Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking
van onzekerheid omtrent de continuïteit (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements. We conducted our review in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. This requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the
review to be able to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable
financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial
statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31
December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for
201X4the 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 X1... to the financial statements which indicates that the company incurred a
net loss of EUR X1... during the year ended ... XXXX and, as of that date, the company's current liabilities
exceeded its total assets by EUR X2... . These conditions, along with other matters as set forth in note
X2..., indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the
company's ability to continue as a going concern. Our conclusion is not qualified in respect of this
matter.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Vragen en antwoorden

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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Vraag Antwoord

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Goedkeurende conclusie bij een doorlopende

beoordelingsopdracht

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Ja

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.4 Beoordelingsverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel
belang (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements. We conducted our review in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. This requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the
review to be able to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable
financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Basis for qualified conclusion
The company's inventories are carried in the balance sheet at EUR ... . 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 realisable 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 inventories at the lower of cost and realisable value, an amount of EUR ... would
have been required to write the inventories down to their realisable value. Accordingly, cost of sales
would have been increased by EUR ... , and income tax, net income and shareholders' equity would have
been reduced respectively by EUR ... , EUR ... and EUR ....

Qualified conclusion
Based on our review, except for the effects of the matter described in the Basis for qualified conclusion
paragraph, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements  do
not give a true and fair view of the financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31 December 201X (of
voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for 201X4the year then
ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

Vragen en antwoorden

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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Vraag Antwoord

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Conclusie met beperking

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.5 Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een afwijking van diepgaande
invloed (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements. We conducted our review in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. This requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the
review to be able to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable
financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Basis for adverse conclusion
A provision for unconditional pension liabilities is not recorded in the balance sheet as required by Part 9
of Book 2 of the Dutch Civil Code. At the balance sheet date, the required provision amounts to
approximately EUR... As a consequence, the company's equity and net result, tax effects taken into
account, are respectively overstated by EUR... and EUR....

 
 

Adverse conclusion
Based on our review, due to the significance of the matter described in the Basis for adverse conclusion
paragraph, the financial statementsdo not give a true and fair view of the financial position of ... (naam
entiteit(en)) as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and of its result for 201X4the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch
Civil Code.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

Vragen en antwoorden

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.
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Vraag Antwoord

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Afkeurende conclusie

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.1 Beoordelingsverklaringen bij een jaarrekening (nieuw)

2.1.6 Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie wegens de
onmogelijkheid voldoende en geschikte assurance-informatie te verkrijgen ten
aanzien van één post, wat van diepgaande invloed is (nieuw)

 
N.B. Bij een beperking in de reikwijdte van zijn werkzaamheden dient de accountant na te gaan of hij op
rationele gronden de opdracht op een verantwoorde wijze kan afronden (Nederlandse Standaard
2400.29(a)). Indien het effect van de beperking zal resulteren in een onthouding van een conclusie dient
de accountant volgens de Nederlandse Standaard 2400.29(e) in zijn verklaring te vermelden dat hij geen
conclusie tot uitdrukking brengt. In dat geval kan deze voorbeeldtekst worden gebruikt.
 
Bij beoordeling van tussentijdse financiële informatie gelden volgens de Nederlandse Standaard 2410
ook nog nadere voorschriften. Volgens de Nederlandse Standaard 2410.48 is een beperking in de
uitvoering voor de accountant in normale omstandigheden een belemmering om de beoordeling af te
ronden. De accountant dient in dit geval volgens de Nederlandse Standaard 2410.49 te overwegen of het
in de omstandigheden wel gepast is een verklaring af te geven. Mogelijk kunnen wet- en regelgeving de
accountant verplichten om een verklaring af te geven. In dat geval kan deze voorbeeldtekst worden
gebruikt.
____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements, based on conducting the review
in accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. Due to the matter described in the Basis for disclaimer of conclusion paragraph, however,
we were not able to obtain sufficient appropriate evidence to provide a basis for a conclusion.

Basis for disclaimer of conclusion
The company's investment in its joint venture XYZ in ... (country) is carried at EUR ... on the company's
balance sheet, which represents over 90% of the company's net assets as at ... 201X. 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 proportional 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 conclusion
Due to the significance of the matters described in the Basis for disclaimer of conclusion paragraph, we
have not been able to obtain sufficient appropriate evidence to provide a basis for a conclusion.
Accordingly, we do not express a conclusion on the financial statements.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

Vragen en antwoorden
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Vraag Antwoord

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Onthouding van een conclusie

Wat is de reden dat u zich onthoudt van een conclusie?

(nieuw)

Wegens beperking van diepgaande invloed op de

beoordeling ten aanzien van één post in de jaarrekening.

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.2 Beoordelingsverklaring bij een jaarrekening bij eerste uitvoering
beoordelingsopdracht (nieuw)

2.2.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij een jaarrekening bij eerste uitvoering
beoordelingsopdracht (nieuw) 694
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2.2 Beoordelingsverklaring bij een jaarrekening bij eerste uitvoering
beoordelingsopdracht (nieuw)

2.2.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij een jaarrekening bij eerste
uitvoering beoordelingsopdracht (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT1

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying2 the financial statements 201X (of voor een gebroken boekjaar: for
the year ended 30 June 201X) of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats), that comprise
the balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
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.3

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements [optioneel: and for the preparation of the management board report, 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.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the financial statements. We conducted our review in
accordance with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial
Statements'. This requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the

1
Omdat in Titel 9 Boek 2 BW wettelijke eisen ontbreken om te rapporteren over de overige gegevens en het
jaarverslag ingeval van een beoordelingsopdracht of een andere opdracht dan een wettelijke controle,
ontbreekt de paragraaf 'Report on other legal and regulatory requirements' in de voorbeeldrapportage. Ingeval
deze paragraaf in zeer bijzondere omstandigheden toch zou gelden, zou een kop 'Report on the financial
statements' nodig zijn aan het begin van de verklaring. Naar analogie met de controleverklaringen zou de
paragraafkop van de paragraaf met de conclusie dan kunnen luiden, in voorkomend geval: 'Conclusion on the
financial statements' 'Qualified conclusion on the financial statements', 'Adverse conclusion on the financial
statements', of 'Disclaimer of conclusion on the financial statements'.

2
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

3
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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review to be able to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that
the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable
financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial
statements do not give a true and fair view of the financial position of ... (naam entiteit(en)) as at 31
December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June 201X) and of its result for
201X4the year then ended in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Unaudited and unreviewed corresponding figures
We have not audited or reviewed the financial statements 201X-1 (of voor een gebroken boekjaar: for the
year ended 30 June 201X-1). Consequently, we have not audited or reviewed the corresponding figures
included in the profit and loss account, in the statements of changes [optioneel: statements of changes in
equity and cash flows afzonderlijk noemen] and in the related notes.5

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Vragen en antwoorden

4
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

5
Opsomming componenten van het opdrachtobject laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële
verslaggeving daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.
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Vraag Antwoord

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Jaarrekening

Hoe heet het document waarin de jaarrekening wordt

opgenomen? (nieuw)

Rapport

Worden de paginanummers van de jaarrekening vermeld

in de verklaring? (nieuw)

Nee

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Goedkeurende conclusie bij een eerste

beoordelingsopdracht

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf ter benadrukking van de basis voor

financiële verslaggeving en beperking in gebruik en

verspreidingskring? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.3 Beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang (nieuw)

2.3 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang (nieuw) 698
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2.3 Beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang (nieuw)

2.3 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang (nieuw)

____________________________________________________________________

INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REVIEW REPORT

To: Appropriate addressee
 
We have reviewed the accompanying statement of insured interest for ... (tijdvak) as described in the
business interruption insurance policy number ... (polisnummer verzekering), dated ... (datum afgifte
verzekeringspolis), (up to and including appendix ...) issued by ... (naam makelaar of
verzekeringsmaatschappij) to ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats)..

Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the statement [optioneel: and for
the preparation of the management board report, 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 statement that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.

 

Accountant's responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the statement. We conducted our review in accordance
with Dutch law, including the Dutch Standard 2400 'Engagements to Review Financial Statements'. This
requires that we comply with ethical requirements and that we plan and perform the review to be able to
conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that the statement are
not prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework.
 
A review of financial statements in accordance with the Dutch Standard 2400 is a limited assurance
engagement. The performed procedures consisted primarily of making inquiries of management and
others within the entity, as appropriate, applying analytical procedures and evaluating the evidence
obtained.
 
The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted
in accordance with the Dutch Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion.
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Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the statement of
insured interest has not been prepared, in all material respects, in accordance with the terms of the
business interruption insurance policy.

Basis of accounting and restriction on distribution and use
Without qualifying our conclusion we draw attention to note ..., which describes the special purpose of
the statement including the basis of accounting. The statement is intended  solely for ... (omschrijving
specifieke verspreidingskring) and is prepared to assist ... (naam entiteit(en)) to comply with the ...
(omschrijving vereisten, doel, contract, etc.). As a result, the statement may not be suitable for another
purpose. Therefore, our review report is intended solely for ... (naam entiteit(en)) and ... (omschrijving
vereisten, doel, contract, etc.) and should not be distributed to or used by other parties than ... (naam
entiteit(en)) and ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.).1

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2400

Bij welk opdrachtobject hoort de beoordelingsverklaring?

(nieuw)

Opgave verzekerd belang

Van welk soort entiteit is sprake? (nieuw) Entiteit

Tot welke conclusie heeft de beoordeling geleid? (nieuw) Goedkeurende conclusie

Is er een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (nieuw)

Nee

Vragen en antwoorden

1
Deze tekst moet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden.
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Vraag Antwoord

Is er een paragraaf ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (nieuw)

Nee

Is er een paragraaf betreffende overige aangelegenheden

(anders dan vergelijkende informatie niet gecontroleerd of

beoordeeld bij eerste beoordeling)? (nieuw)

Nee
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2.4 Beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers

2.4.1.1 Goedkeurende beoordelingverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394
voor Tussentijdse berichten 702

2.4.1.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals aanvaard binnen de Europese
Unie 704
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2.4 Beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers

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

____________________________________________________________________
To: Appropriate addressee

Introduction
We have reviewed the accompanying1 (condensed) [company/consolidated] interim financial
information for the period ... until ... of ... (naam entiteit(en)), ... ((statutaire) vestigingsplaats), that
comprises the balance sheet as at (interim balance sheet date), the profit and loss account for the period
... until ..., and the notes, comprising a summary of the accounting policies and other explanatory
information.
 
Management is responsible for the preparation and presentation of this interim financial information in
accordance with the Dutch Guideline for Annual Reporting 394 on Interim Reports. Our responsibility is
to express a conclusion on this interim financial information based on our review.

Scope
We conducted our review in accordance with Dutch law including Dutch Standard 2410, 'Het beoordelen
van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit' (Review of interim financial
information performed by the independent auditor of the entity). A review of interim financial
information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting
matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than
an audit conducted in accordance with Dutch Standards on Auditing and consequently does not enable
us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in
an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the interim
financial information for the period ... until ..., is not prepared, in all material respects, in accordance
with the Dutch Guideline for Annual Reporting 394 on Interim Reports.
 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)

1
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.
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... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2410

Van welke goedkeurende beoordelingsverklaring zoekt u

een voorbeeld?

2.4.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij

(geconsolideerde) tussentijdse cijfers opgesteld in

overeenstemming met de Richtlijn voor de

Jaarverslaggeving 394 voor Tussentijdse berichten

Vragen en antwoorden
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2.4 Beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers

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

____________________________________________________________________
To: Appropriate addressee

Introduction
We have reviewed the accompanying1 (condensed) [company/consolidated] interim financial
information for the period ... until ... of ... (naam entiteit(en)), ... ((statutaire) vestigingsplaats), that
comprises the statement of financial position as at (interim balance sheet date), the statements of
comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the period ... until ..., and the notes,
comprising a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.
 
Management is responsible for the preparation and presentation of this [company/consolidated] interim
financial information in accordance with IAS 34, 'Interim Financial Reporting' as adopted by the
European Union. Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information
based on our review.

Scope
We conducted our review in accordance with Dutch law including Dutch Standard 2410, 'Het beoordelen
van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit' (Review of interim financial
information performed by the independent auditor of the entity). A review of interim financial
information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting
matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than
an audit conducted in accordance with Dutch Standards on Auditing and consequently does not enable
us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in
an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the interim
financial information for the period ... until ..., is not prepared, in all material respects, in accordance
with IAS 34, 'Interim Financial Reporting', as adopted by the European Union.
 
Plaats en datum
 

1
Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.
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... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een beoordelingsverklaring (overeenkomstig Standaard

2400) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie), of een beoordelingsverklaring

overeenkomstig Standaard 2410 waarvan alleen een

word-versie beschikbaar is

Welke standaard heeft u gebruikt voor de

beoordelingswerkzaamheden?

Nederlandse Standaard 2410

Van welke goedkeurende beoordelingsverklaring zoekt u

een voorbeeld?

2.4.1.2 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij

(geconsolideerde) tussentijdse cijfers opgesteld in

overeenstemming met IAS 34 zoals aanvaard binnen de

Europese Unie

Vragen en antwoorden



4 Rapport van feitelijke bevindingen

706
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4 Rapport van feitelijke bevindingen

4.1 Stramien voor een rapport van feitelijke bevindingen

____________________________________________________________________

REPORT OF FACTUAL FINDINGS ON ... (object van onderzoek)

 
To: appropriate addressee

Engagement
We have performed agreed upon procedures with respect to ... (object van onderzoek). The engagement
has been agreed with you [indien van toepassing: and/or ... (alle beoogde gebruikers opnemen)] and aims ...
(doel omschrijven). The agreed upon procedures have been agreed with the intended users, being ... (alle
beoogde gebruikers opnemen).1

The terms of the engagement are described in our engagement letter dated ... (datum brief
opdrachtbevestiging).
 
[Optioneel: After acceptance of the engagement, the following limited changes are made in the agreed upon
procedures: ...]2

Responsibilities
It is [your responsibility/indien van toepassing: the responsibility of you and ... (alle beoogde gebruikers
opnemen)] to determine whether the agreed upon procedures are sufficient and appropriate for the
purpose described above.
 
We conducted our work in accordance with Dutch Standard 4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van
overeengekomen specifieke werkzaamheden' (Engagements to perform agreed upon procedures).
During the performance of this engagement we have complied with the Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA, Dutch Code of Ethics). [Optioneel, indien van toepassing: We have also
taken into account the independence requirements of the Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with
respect to independence).]3

1
Als de accountant niet in de gelegenheid is om met alle beoogde gebruikers te overleggen en de
werkzaamheden in een protocol of andere correspondentie zijn vastgelegd wordt deze zin vervangen door: ' ...
(instantie/beoogde gebruikers) has/have included the agreed upon procedures in ... (protocol of andere
beschikbare informatie of correspondentie) dated ... (datum).'

2
Als na opdrachtaanvaarding beperkte aanpassingen in de opdrachtvoorwaarden zijn gemaakt, dan dient de
accountant deze beperkte aanpassingen hier ook op te nemen. 
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Procedures performed and findings
This section describes the agreed upon procedures and factual findings [Optioneel:, in addition to an
explanation of the terms of the engagement as described in the 'Engagement' section]. We do not make any
statement on implications of the factual findings for ... (object van onderzoek) as a whole. [You /indien
van toepassing: You and ... (alle beoogde gebruikers opnemen)] will have to make your own [assessment
/indien van toepassing, inclusief beoogde gebruikers: assessments] when using this report with factual
findings and any other available information.
 
We determined whether ... (opsommen wat de opdracht in hoofdlijnen is).
 
In accordance with the terms of the engagement we determined whether:

l (opsommen werkzaamheden);

l ...4

 
The findings of our procedures are as follows:5

l ...;

l ...6

 
[Optioneel: Because ... (reden) it was not possible to perform the following agreed upon procedures: ...]
 

Restriction on use and distribution
This report takes into account the expectations of the intended users. Therefore, this report is intended
solely for ... (alle beoogde gebruikers opnemen). Our report should not be distributed to any other
parties without our prior consent, unless required by law.
 

3
Als de accountant de bepalingen van onafhankelijkheid zoals die in de ViO zijn opgenomen heeft nageleefd
dan wordt deze zin opgenomen. De accountant dient onafhankelijk te zijn bij de uitvoering van opdrachten
onder deze Standaard wanneer de beoogde gebruikers als eis stellen dat de accountant onafhankelijk is.

4
Een voorbeeld van een onderdeel: We determined whether the internal guidelines for 'Reimbursement of
expenses' have been applied for the four highest payments of expenses to each of the two directors, according
to the payroll administration for the period ... In that respect we determined whether:
l a statement of expenses is present;
l the statement of expenses is supported by an invoice or a cash payment evidence;
l the statements of expenses are authorised by (staff member XXX);
l the nature of the statements of expenses are within the scope of internal guidelines.

5
Een voorbeeld van een onderdeel, aansluitend op voetnoot 4: 'The findings of our procedures are as follows:
the internal guidelines have been applied for the eight investigated payments of expenses to the directors.'.

6
Overwogen kan worden om een bijlage toe te voegen met bijvoorbeeld geselecteerde items.
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Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een stramien voor een rapport van feitelijke bevindingen,

rapportage 4.1 (overeenkomstig Standaard 4400) waarvan

alleen een word-versie beschikbaar is

Vragen en antwoorden
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5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.1.1 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening 711
5.1.2 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter

benadrukking van onzekerheid over een rechtszaak 713
5.1.3 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter

benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit 716
5.1.4 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter beperking

van gebruik en verspreidingskring bij een controleplichtige opdrachtgever 719
5.2.1 Samenstellingsverklaring bij een opgave verzekerd belang 722
5.2.2 Samenstellingsverklaring bij een liquiditeitsprognose voor een uitkeringstoets 724
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5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.1.1 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening

____________________________________________________________________

ACCOUNTANT'S COMPILATION REPORT

To: Appropriate addressee
 
The the financial statements of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats) have been
compiled by us/me using the information provided by you. The financial statements comprise the
balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and the profit and loss account for the year 201X1 with the accompanying explanatory notes. These
notes include a summary of the accounting policies which have been applied2.
 
This compilation engagement has been performed by us in accordance with Dutch law, including the
Dutch Standard 4410, 'Compilation engagements', which is applicable to accountants. The standard
requires us to assist you in the preparation and presentation of the financial statements in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code3. To this end we have applied our professional expertise in
accounting and financial reporting.
 
In a compilation engagement, you are responsible for ensuring that you provide us with all relevant
information and that this information is correct. Therefore, we have conducted our work, in accordance
with the applicable regulations, on the assumption that you have fulfilled your responsibility. To conclude
our work, we have read the financial statements as a whole to consider whether the financial
statements as presented correspond with our understanding of ... (naam entiteit(en)). We have not
performed any audit or review procedures which would enable us to express an opinion or a conclusion
as to the fair presentation of the financial statements.4

 
During this engagement we have complied with the relevant ethical requirements prescribed by the
'Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants' (VGBA, Dutch Code of Ethics). You and other
users of these financial statements may therefore assume that we have conducted the engagement in a
professional, competent and objective manner and with due care and integrity and that we will treat all
information provided to us as confidential. 

1
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Deze passage kan vervallen bij micro-entiteiten

3
Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.

4
Facultatief
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For further information on the nature and scope of a compilation engagement and the VGBA we refer
you to www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.5

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een samenstellingsverklaring (overeenkomstig Standaard

4410) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie

Welk opdrachtobject wordt samengesteld? (herziene

standaard)

Jaarrekening

Wilt u de passage opnemen dat geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd voor een

oordeel of conclusie over het opdrachtobject? (herziene

standaard)

Ja

Wilt u de passage opnemen met de verwijzing naar de

NBA-website over de uitleg van de

samenstellingsverklaring? (herziene standaard)

Ja

Is er een passage ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage voor de beperking van het gebruik en de

verspreidingskring van de samenstellingsverklaring?

(herziene standaard)

Nee

Van welke soort entiteit is sprake? Entiteit

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het

opdrachtobject?

Het bestuur

Vragen en antwoorden

5
Facultatief



5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410

713

5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.1.2 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter
benadrukking van onzekerheid over een rechtszaak

____________________________________________________________________

ACCOUNTANT'S COMPILATION REPORT

To: Appropriate addressee
 
The the financial statements of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats) have been
compiled by us/me using the information provided by you. The financial statements comprise the
balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and the profit and loss account for the year 201X1 with the accompanying explanatory notes. These
notes include a summary of the accounting policies which have been applied2.
 
This compilation engagement has been performed by us in accordance with Dutch law, including the
Dutch Standard 4410, 'Compilation engagements', which is applicable to accountants. The standard
requires us to assist you in the preparation and presentation of the financial statements in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code3. To this end we have applied our professional expertise in
accounting and financial reporting.
 
In a compilation engagement, you are responsible for ensuring that you provide us with all relevant
information and that this information is correct. Therefore, we have conducted our work, in accordance
with the applicable regulations, on the assumption that you have fulfilled your responsibility. To conclude
our work, we have read the financial statements as a whole to consider whether the financial
statements as presented correspond with our understanding of ... (naam entiteit(en)). We have not
performed any audit or review procedures which would enable us to express an opinion or a conclusion
as to the fair presentation of the financial statements.4

 
During this engagement we have complied with the relevant ethical requirements prescribed by the
'Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants' (VGBA, Dutch Code of Ethics). You and other
users of these financial statements may therefore assume that we have conducted the engagement in a

1
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Deze passage kan vervallen bij micro-entiteiten

3
Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.

4
Facultatief
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professional, competent and objective manner and with due care and integrity and that we will treat all
information provided to us as confidential. 
 
We draw attention to note X to the financial statements which describes the uncertainty related to the
outcome of the lawsuit filed against the company by XYZ Company.
 
For further information on the nature and scope of a compilation engagement and the VGBA we refer
you to www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.5

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een samenstellingsverklaring (overeenkomstig Standaard

4410) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie

Welk opdrachtobject wordt samengesteld? (herziene

standaard)

Jaarrekening

Wilt u de passage opnemen dat geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd voor een

oordeel of conclusie over het opdrachtobject? (herziene

standaard)

Ja

Wilt u de passage opnemen met de verwijzing naar de

NBA-website over de uitleg van de

samenstellingsverklaring? (herziene standaard)

Ja

Is er een passage ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (herziene standaard)

Ja

Vragen en antwoorden

5
Facultatief
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Vraag Antwoord

Is er een passage voor de beperking van het gebruik en de

verspreidingskring van de samenstellingsverklaring?

(herziene standaard)

Nee

Van welke soort entiteit is sprake? Entiteit

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het

opdrachtobject?

Het bestuur
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5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.1.3 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter
benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

____________________________________________________________________

ACCOUNTANT'S COMPILATION REPORT

To: Appropriate addressee
 
The the financial statements of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats) have been
compiled by us/me using the information provided by you. The financial statements comprise the
balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and the profit and loss account for the year 201X1 with the accompanying explanatory notes. These
notes include a summary of the accounting policies which have been applied2.
 
This compilation engagement has been performed by us in accordance with Dutch law, including the
Dutch Standard 4410, 'Compilation engagements', which is applicable to accountants. The standard
requires us to assist you in the preparation and presentation of the financial statements in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code3. To this end we have applied our professional expertise in
accounting and financial reporting.
 
In a compilation engagement, you are responsible for ensuring that you provide us with all relevant
information and that this information is correct. Therefore, we have conducted our work, in accordance
with the applicable regulations, on the assumption that you have fulfilled your responsibility. To conclude
our work, we have read the financial statements as a whole to consider whether the financial
statements as presented correspond with our understanding of ... (naam entiteit(en)). We have not
performed any audit or review procedures which would enable us to express an opinion or a conclusion
as to the fair presentation of the financial statements.4

 
During this engagement we have complied with the relevant ethical requirements prescribed by the
'Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants' (VGBA, Dutch Code of Ethics). You and other
users of these financial statements may therefore assume that we have conducted the engagement in a

1
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Deze passage kan vervallen bij micro-entiteiten

3
Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.

4
Facultatief
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professional, competent and objective manner and with due care and integrity and that we will treat all
information provided to us as confidential. 
 
We draw attention to note X1... to the financial statements which indicates that the company incurred a
net loss of EUR X1... during the year ended ... XXXX and, as of that date, the company's current liabilities
exceeded its total assets by EUR X2... . These conditions, along with other matters as set forth in note
X2..., indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the
company's ability to continue as a going concern.
 
For further information on the nature and scope of a compilation engagement and the VGBA we refer
you to www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.5

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een samenstellingsverklaring (overeenkomstig Standaard

4410) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie

Welk opdrachtobject wordt samengesteld? (herziene

standaard)

Jaarrekening

Wilt u de passage opnemen dat geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd voor een

oordeel of conclusie over het opdrachtobject? (herziene

standaard)

Ja

Wilt u de passage opnemen met de verwijzing naar de

NBA-website over de uitleg van de

samenstellingsverklaring? (herziene standaard)

Ja

Is er een passage ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (herziene standaard)

Ja

Vragen en antwoorden

5
Facultatief
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Vraag Antwoord

Is er een passage ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage voor de beperking van het gebruik en de

verspreidingskring van de samenstellingsverklaring?

(herziene standaard)

Nee

Van welke soort entiteit is sprake? Entiteit

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het

opdrachtobject?

Het bestuur
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5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.1.4 Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter beperking
van gebruik en verspreidingskring bij een controleplichtige opdrachtgever

____________________________________________________________________

ACCOUNTANT'S COMPILATION REPORT

To: Appropriate addressee
 
The the financial statements of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats) have been
compiled by us/me using the information provided by you. The financial statements comprise the
balance sheet as at 31 December 201X (of voor een gebroken boekjaar: for the year ended 30 June
201X) and the profit and loss account for the year 201X1 with the accompanying explanatory notes. These
notes include a summary of the accounting policies which have been applied2.
 
This compilation engagement has been performed by us in accordance with Dutch law, including the
Dutch Standard 4410, 'Compilation engagements', which is applicable to accountants. The standard
requires us to assist you in the preparation and presentation of the financial statements in accordance
with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code3. To this end we have applied our professional expertise in
accounting and financial reporting.
 
In a compilation engagement, you are responsible for ensuring that you provide us with all relevant
information and that this information is correct. Therefore, we have conducted our work, in accordance
with the applicable regulations, on the assumption that you have fulfilled your responsibility. To conclude
our work, we have read the financial statements as a whole to consider whether the financial
statements as presented correspond with our understanding of ... (naam entiteit(en)). We have not
performed any audit or review procedures which would enable us to express an opinion or a conclusion
as to the fair presentation of the financial statements.4

 
During this engagement we have complied with the relevant ethical requirements prescribed by the
'Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants' (VGBA, Dutch Code of Ethics). You and other
users of these financial statements may therefore assume that we have conducted the engagement in a

1
Of voor een gebroken boekjaar: for the year then ended.

2
Deze passage kan vervallen bij micro-entiteiten

3
Invullen de van toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving.

4
Facultatief
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professional, competent and objective manner and with due care and integrity and that we will treat all
information provided to us as confidential. 
 
We have compiled these financial statements for the management of ... (naam entiteit(en)) to enable ...
(naam entiteit(en)) to comply with the obligation to prepare the financial statements. Our compilation
report is intended solely for the management of ... (naam entiteit(en)) and should not be distributed to
or used by other parties.5

 
For further information on the nature and scope of a compilation engagement and the VGBA we refer
you to www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.6

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een samenstellingsverklaring (overeenkomstig Standaard

4410) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie

Welk opdrachtobject wordt samengesteld? (herziene

standaard)

Jaarrekening

Wilt u de passage opnemen dat geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd voor een

oordeel of conclusie over het opdrachtobject? (herziene

standaard)

Ja

Vragen en antwoorden

5
Op grond van Standaard 4410 is het verplicht een samenstellingsverklaring uit te brengen bij een
samengesteld opdrachtobject.
Het blijft mogelijk een samenstellingsopdracht uit te voeren voor een controleplichtige cliënt. Alleen is het
onwenselijk wanneer een (te deponeren) gecontroleerde jaarrekening zou zijn voorzien van zowel een
controle- als een samenstellingsverklaring. Met deze passage beoogt de samenstellende accountant ervoor te
zorgen dat de verplicht uitgebrachte samenstellingsverklaring louter (het bestuur van) de opdrachtgever van
de samenstellingsopdracht als verspreidingskring heeft. Het voorgaande heeft betrekking op de situatie dat de
samenstellende accountant tot een andere praktijk (of ander netwerk) behoort dan de controlerende.
Ingeval de controlerende accountant ook betrokken is bij administratieve dienstverlening om de cliënt te
ondersteunen bij de financiële overzichten op te stellen en te presenteren, wordt die dienstverlening niet
beschouwd als samenstellen. Om die reden vervalt de verplichting voor de controlerende accountant ook een
samenstellingsverklaring uit te brengen.

6
Facultatief
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Vraag Antwoord

Wilt u de passage opnemen met de verwijzing naar de

NBA-website over de uitleg van de

samenstellingsverklaring? (herziene standaard)

Ja

Is er een passage ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage voor de beperking van het gebruik en de

verspreidingskring van de samenstellingsverklaring?

(herziene standaard)

Ja, om het gebruik en de verspreidingskring van de

samenstellingsverklaring te beperken tot alleen de

opdrachtgever die controleplichtig is. In deze situatie is

het onwenselijk wanneer een (te deponeren)

gecontroleerde jaarrekening zou zijn voorzien van zowel

een controle- als een samenstellingsverklaring.

Van welke soort entiteit is sprake? Entiteit

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het

opdrachtobject?

Het bestuur
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5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.2.1 Samenstellingsverklaring bij een opgave verzekerd belang

____________________________________________________________________

ACCOUNTANT'S COMPILATION REPORT

To: Appropriate addressee
 
The statement of insured interest for ... (tijdvak) has been compiled by us/me using using the
information provided by you and as described in the business interruption insurance policy number ...
(polisnummer verzekering), dated ... (datum afgifte verzekeringspolis), ... (aanhangsel verzekering
vermelden, vb up to and including appendix ...), issued by ... (naam makelaar of
verzekeringsmaatschappij) to ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats). 
 
This compilation engagement has been performed by us in accordance with Dutch law, including the
Dutch Standard 4410, 'Compilation engagements', which is applicable to accountants. The standard
requires us to assist you in the preparation and presentation of the statement in accordance with the
terms of the business interruption insurance policy. To this end we have applied our professional
expertise in accounting and financial reporting.
 
In a compilation engagement, you are responsible for ensuring that you provide us with all relevant
information and that this information is correct. Therefore, we have conducted our work, in accordance
with the applicable regulations, on the assumption that you have fulfilled your responsibility. To conclude
our work, we have read the statement as a whole to consider whether the statement as presented
corresponds with our understanding of ... (naam entiteit(en)). We have not performed any audit or
review procedures which would enable us to express an opinion or a conclusion on the statement.1

 
During this engagement we have complied with the relevant ethical requirements prescribed by the
'Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants' (VGBA, Dutch Code of Ethics). You and other
users of this statement may therefore assume that we have conducted the engagement in a professional,
competent and objective manner and with due care and integrity and that we will treat all information
provided to us as confidential. 
 
We draw attention to note ..., which describes the special purpose of the statement including the basis of
accounting. The statement is intended solely for ... (omschrijving specifieke verspreidingskring) and is

1
Facultatief
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prepared to assist ... (naam entiteit(en)) to comply with ... (omschrijving vereisten, doel, contract, etc.).
As a result, using the information provided by you and as described in the business interruption
insurance policy number ... (polisnummer verzekering), dated ... (datum afgifte verzekeringspolis), ...
(aanhangsel verzekering vermelden, vb up to and including appendix ...), issued by ... (naam makelaar of
verzekeringsmaatschappij) to ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats) may not be
suitable for another purpose. Therefore, our compilation report is intended solely for ... (naam
entiteit(en)) and should not be distributed to or used by other parties than ... (naam entiteit(en)) and ...
(omschrijving specifieke verspreidingskring).
 
For further information on the nature and scope of a compilation engagement and the VGBA we refer
you to www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.2

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een samenstellingsverklaring (overeenkomstig Standaard

4410) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie

Welk opdrachtobject wordt samengesteld? (herziene

standaard)

Opgave verzekerd belang

Wilt u de passage opnemen dat geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd voor een

oordeel of conclusie over het opdrachtobject? (herziene

standaard)

Ja

Wilt u de passage opnemen met de verwijzing naar de

NBA-website over de uitleg van de

samenstellingsverklaring? (herziene standaard)

Ja

Van welke soort entiteit is sprake? Entiteit

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het

opdrachtobject?

Het bestuur

Vragen en antwoorden

2
Facultatief
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5 Samenstellingsverklaringen (Nederlandse Standaard 4410 (tot 1 april 2016:
Standaard 4410H))

5.2.2 Samenstellingsverklaring bij een liquiditeitsprognose voor een
uitkeringstoets

____________________________________________________________________

ACCOUNTANT'S COMPILATION REPORT

To: Appropriate addressee
 
The cash flow forecast of ... (naam entiteit(en)) at ... ((statutaire) vestigingsplaats) has been compiled
by us/me using the information provided by you in order to enable you to decide on a capital payment in
accordance with Section 2:216 of the Dutch Civil Code. This cash flow forecast comprises a statement of
estimated income and expenditure for.... (periode, bijvoorbeeld per maand) with an explanatory note on
the assumptions underlying them.
 
Inherent to a cash flow forecast is that it's about prospective financial information. The estimated
income and expenditure are based on assumptions relating to future activities and events. It's fairly
probable that these expected activities and events will not occur or occur otherwise. Actual future results
are likely to be significantly different from the forecast . Nevertheless, a cash flow forecast, if properly
compiled, may form a sound basis for the assessment by the board whether the company may continue
in paying its due debts.
 
This compilation engagement has been performed by us in accordance with Dutch law, including the
Dutch Standard 4410, 'Compilation engagements', which is applicable to accountants. The standard
requires us to assist you in the preparation and presentation of the cash flow forecast in accordance with
... (grondslagen voor financiële verslaggeving). To this end we have applied our professional expertise in
accounting and financial reporting.
 
In a compilation engagement, you are responsible for ensuring that relevant information and
assumptions form the basis for the cash flow forecast and for ensuring that you inform us of all relevant
information and assumptions, insofar as the information and assumptions are known at the moment
that the cash flow forecast is prepared. Therefore, we have conducted our work, in accordance with the
applicable regulations, on the assumption that you have fulfilled your responsibility. To conclude our
work, we have read the cash flow forecast as a whole to consider whether the cash flow forecast as
presented corresponds with our understanding of ... (naam entiteit(en)). We have not performed any
assurance procedures which would enable us to express an opinion or a conclusion on the cash flow
forecast.1
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During this engagement we have complied with the relevant ethical requirements prescribed by the
'Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants' (VGBA, Dutch Code of Ethics). You and other
users of this cash flow forecast may therefore assume that we have conducted the engagement in a
professional, competent and objective manner and with due care and integrity and that we will treat all
information provided to us as confidential. 
 
The cash flow forecast has been compiled for the board in order to enable the board to decide on a
payment of capital in accordance with Section 2:216 of the Dutch Civil Code. As a result, the cash flow
forecast may not be suitable for other purposes.2 Accordingly the assumptions to the forecast set out
that only the investments deemed necessary were involved in the capital payment test, and that other
investments desired by the board are not part of the cash flow forecast.3 Therefore, our compilation
report is intended solely for the private company. The report should not be distributed to or used by
other parties.4

 
For further information on the nature and scope of a compilation engagement and the VGBA we refer
you to www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.5

 
Plaats en datum
 
... (naam accountantspraktijk)
 
... (naam accountant)

Vraag Antwoord

Welke rapportage wilt u genereren? Een samenstellingsverklaring (overeenkomstig Standaard

4410) waarvan ook een XBRL-instance beschikbaar is,

naast een word-versie

Vragen en antwoorden

1
Facultatief

2
Een passage met beperking in het gebruik en die in dit geval wordt weergegeven met de volzinnen 'De
liquiditeitsprognose ... artikel 2:216 BW.' en 'Hierdoor ... doeleinden.', zal opgenomen worden als in het kader
van de uitkeringstoets gebruik wordt gemaakt van specifieke uitgangspunten of afwijkende grondslagen bij het
opstellen van de liquiditeitsprognose.

3
Een dergelijk onderscheid in investeringen is niet relevant in de situatie van een directeur-grootaandeelhouder
(DGA) of meerdere aandeelhouders die ook het bestuur vormen.

4
Als sprake is van een beperking in het gebruik is de NBA van mening dat het vaak ook verstandig is een
beperking in de verspreidingskring op te nemen (zie in dit kader paragraaf 4.6 van NBA-handreiking 1133).
Uiteraard is het aan de accountant om te beslissen dit al dan niet te doen.

5
Facultatief
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Vraag Antwoord

Welk opdrachtobject wordt samengesteld? (herziene

standaard)

Liquiditeitsprognose (bij uitkeringstoets)

Wilt u de passage opnemen dat geen

assurance-werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een

oordeel of conclusie over het opdrachtobject? (herziene

standaard)

Ja

Wilt u de passage opnemen met de verwijzing naar de

NBA-website over de uitleg van de

samenstellingsverklaring? (herziene standaard)

Ja

Is er een passage ter benadrukking van onzekerheid

omtrent de continuïteit? (herziene standaard)

Nee

Is er een passage ter benadrukking van een andere

onzekerheid dan over de continuïteit, bijvoorbeeld over

een rechtszaak? (herziene standaard)

Nee

Van welke soort entiteit is sprake? Entiteit

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het

opdrachtobject?

Het bestuur


