
 

 
 
 
 
 
 
Leidraad 20 

Accountantsrapportage over de  
bestuurlijke mededeling bij een  
aanvraag van het predicaat ‘Koninklijk’ 
en ‘Hofleverancier’ 
 

 

 

 

IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
7



Leidraad aanvraag predicaat  

Koninklijk en Hofleverancier 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titel 

Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het pre-

dicaat Koninklijk en Hofleverancier. 

 

Status 

Deze publicatie is tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van de het NIVRA en 

beoogt registeraccountants ondersteuning te bieden ter zake van een specifiek onderdeel van de 

uitoefening van het accountantsberoep. De publicatie heeft niet de status van beroepsreglemen-

tering of aanwijzingen, wel kan worden verwezen naar publicaties die een dergelijke status wel 

hebben. 

 

Copyright 
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1. Algemeen Kader  
 

Een onderneming die de Burgemeester in de statutaire vestigingsplaats benadert voor het aan-

vragen van het predikaat Koninklijk of Hofleverancier aan Hare Majesteit de Koningin, moet 

diverse gegevens overleggen. Het betreft onder andere gegevens over de financiële positie, de 

bedrijfsvoering en de zelfstandigheid, stabiliteit en reputatie van de aanvrager. Om hierin inzicht 

te verkrijgen wordt de aanvrager verzocht om financiële cijfers en jaarrekeningen over de afge-

lopen drie tot vijf jaar toe te sturen, voorzien van een rapportage van de accountant.  

 

Het NIVRA heeft een leidraad voor accountants ontwikkeld om de aanlevering van de gegevens 

effectief en efficiënt te laten verlopen. De leidraad beschrijft welke financiële en bedrijfsgege-

vens het betreft en welke rol de accountant vervult. De leidraad is zo ingericht dat de accountant 

de rapportage ook kan verstrekken bij ondernemingen die niet onder de wettelijke controleplicht 

vallen. Daar waar in deze leidraad gesproken wordt over ‘de jaarrekening’, kan dit zowel een 

gecontroleerde, beoordeelde dan wel samengestelde jaarrekening zijn. 

 

1.1 Bestuurlijke mededeling 

Ten behoeve van de aanvraagprocedure is een model voor een bestuurlijke mededeling ontwik-

keld. De bestuurlijke mededeling is bedoeld om snel inzicht te bieden in de hierboven genoem-

de kerngegevens van de aanvrager. Hij wordt opgesteld en ondertekend door het bestuur 

(directie) van de aanvrager. De mededeling bestaat uit twee onderdelen: 

 

 Een overzicht van de financiële kerngegevens over de afgelopen drie tot vijf jaar. Deze cij-

fers moeten in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent zijn met de cijfers in de 

betreffende jaarrekeningen. Indien sprake is van een groep van ondernemingen (concern) 

dienen de cijfers consistent te zijn met de geconsolideerde jaarrekeningen; 

 

 Een beschrijving van de financiële positie gerelateerd aan de ontwikkelingen in de laatste 

drie tot vijf jaren, de huidige bedrijfsvoering en het verwachte toekomstperspectief.           

Het bestuur geeft hiermee inzicht in de financiële reputatie en stabiliteit van de organisatie. 

 

Het model wordt beschreven in hoofdstuk 2. De uitwerking van het model door de aanvrager is 

vormvrij. Minimaal de per onderdeel genoemde aspecten moeten hierin terugkomen.  

 

1.2 Rapportage accountant 

 

Om de betrouwbaarheid van de kerngegevens en de beschrijving van de financiële positie te 

waarborgen wordt de bestuurlijke mededeling voorzien van een rapportage van de accountant 

van de aanvrager. Het rapport bestaat eveneens uit twee onderdelen: 

 

 Inzake het overzicht van de financiële kerngegevens  stelt de accountant vast of de cijfers in 

alle van materieel belang zijnde aspecten consistent zijn met de jaarrekeningen van de aan-

gegeven jaren; 

 Als onderdeel van deze werkzaamheden neemt de accountant tevens kennis van de beschrij-

ving van de financiële positie om vast te stellen dat zich hierin geen materiële tegenstrijdig-

heden bevinden ten opzichte van de achterliggende jaarrekeningen en het daarop gebaseerde 

overzicht van de financiële kerngegevens. 

 

De accountant voert de opdracht uit met inachtneming van de voor hem geldende beroepsvoor-

schriften. Het model voor de rapportage is uitgewerkt in bijlage 1. 

 

1.3 Werkzaamheden accountant 

 

De werkzaamheden van de accountant ten aanzien van de bestuurlijke mededeling zijn aan te 

merken als het uitvoeren van een bijzondere opdracht voor een beperkte kring van gebruikers. IN
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Hierdoor is het mogelijk om de rapportage af te stemmen op hun specifieke wensen. De accoun-

tant laat zich bij de uitvoering van de opdracht leiden door de bij- en krachtens de Verordening 

gedragscode (VGC) gestelde voorschriften. Het object van de opdracht is de bestuurlijke mede-

deling. Omdat deze uit twee delen bestaat, rapporteert de accountant over de uitkomsten van 

zijn werkzaamheden via twee mededelingen.  

 

De werkzaamheden van de accountant kunnen als volgt worden beschreven: 

 

Overzicht financiële kerngegevens 

Het eerste deel van de werkzaamheden betreft het overzicht van de financiële kerngegevens in 

de bestuurlijke mededeling. De accountant zal de volgende werkzaamheden uitvoeren, alsmede 

alle overige werkzaamheden die hij noodzakelijk acht ter onderbouwing van het oordeel bij de 

financiële kerngegevens: 

a. Evalueren of het overzicht financiële kerngegevens op adequate wijze het samengevatte 

karakter daarvan uiteenzet en de jaarrekeningen aanduidt waaraan dit overzicht is ontleend; 

b. Wanneer het overzicht financiële kerngegevens niet vergezeld gaat van de jaarrekeningen, 

evalueren of dit overzicht duidelijk beschrijft: 

i. bij wie of waar de jaarrekeningen beschikbaar zijn; of 

ii. de wet- of regelgeving die specificeert dat de financiële overzichten niet beschikbaar 

hoeven te worden gesteld voor de beoogde gebruikers van samengevatte financiële 

overzichten en die de criteria vaststelt voor het opstellen van samengevatte financiële 

overzichten. 

c. Evalueren of het overzicht financiële kerngegevens op adequate wijze de toegepaste criteria 

uiteenzet die zijn gehanteerd voor het opstellen van dit samengevatte overzicht; 

d. Het overzicht financiële kerngegevens vergelijken met de gerelateerde informatie in de jaar-

rekeningen, teneinde te bepalen of het overzicht financiële kerngegevens overeenkomt met 

of herberekend kan worden vanuit de gerelateerde informatie in de jaarrekening; 

e. Evalueren of het overzicht financiële kerngegevens is opgesteld in overeenstemming met de 

toegepaste criteria; 

f. Evalueren, in het licht van de aanvraag, of het overzicht de noodzakelijke informatie bevat, 

alsmede of deze zich op een geschikt aggregatieniveau bevinden zodat dit onder de omstan-

digheden niet misleidend is; 

g. Evalueren of de jaarrekeningen waaraan het overzicht financiële kerngegevens is ontleend 

zonder onnodige problemen beschikbaar zijn voor de beoogde gebruikers van het overzicht 

financiële kerngegevens, tenzij wet- of regelgeving bepaalt dat deze niet beschikbaar hoe-

ven te worden gesteld.  

 

Beschrijving financiële positie 

Het tweede deel van de werkzaamheden betreft de kennisnemen van de beschrijving van de 

financiële positie door het bestuur van de aanvrager, in relatie tot de ontwikkelingen in de laat-

ste drie tot vijf jaren, de huidige bedrijfsvoering en het verwachte toekomstperspectief.  

Dit betekent dat de accountant kennis neemt van de beschrijving om van materieel belang 

zijnde inconsistenties te onderkennen, indien aanwezig, ten opzichte van het overzicht financi-

ele kerngegevens en de jaarrekeningen waaraan dit overzicht is ontleend. Indien de accountant 

bij het lezen van de andere informatie een van materieel belang zijnde inconsistentie onder-

kent, zal hij bepalen of het overzicht financiële kerngegevens dan wel de andere informatie 

moeten worden herzien. 
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2. Bestuurlijke mededeling 
 

De bestuurlijke mededeling wordt opgesteld door het bestuur van de aanvrager en bestaat uit 

twee onderdelen:  

 

2.1 Overzicht financiële kerngegevens 

 

 Jaar 1 Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4 Jaar 5 

Netto-omzet      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen      

Buitengewoon resultaat na belastingen      

Resultaat na belastingen      

Investeringen      

Netto-kasstroom       

Werkkapitaal      

Liquide middelen      

Eigen vermogen      

Vreemd vermogen      

 

2.2 Beschrijving financiële positie 

 

Hierin beschrijft het bestuur van de aanvrager de financiële positie gerelateerd aan de ontwikke-

lingen in de laatste drie tot vijf jaren, de huidige bedrijfsvoering en het verwachte toekomstper-

spectief. Het bestuur geeft hiermee inzicht in de financiële reputatie en stabiliteit. De inhoud van 

de beschrijving is vormvrij, maar de gedane uitspraken en gebruikte argumenten moeten 

voldoende onderbouwd zijn om hierbij een rapportage van de accountant te kunnen voegen.  
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Bijlage 1: Model rapportage door de accountant  
 

 

Aan : Opdrachtgever 

 

Betreft : Aanvraag van het predikaat Koninklijk/ Hofleverancier 

 

Geachte directie, 

 

Wij hebben bijgevoegde, door ons gewaarmerkte bestuurlijke mededeling van (naam entiteit)  

te (statutaire vestigingsplaats) inzake het verzoek tot toekenning van het predikaat Koninklijk/ 

Hofleverancier onderzocht, bestaande uit het overzicht financiële kerngegevens en de beschrij-

ving financiële positie.  

 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de bij- en krachtens de  

Verordening Gedragscode (VGC) gestelde voorschriften. Hierbij hebben wij tevens kennis 

genomen van de ‘Leidraad Accountantsrapportage bij de bestuurlijke mededeling bij de 

aanvraag van het predikaat Koninklijk en Hofleverancier’.  

 

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de bestuurlijke mededeling in overeenstemming 

met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekeningen (betreffende jaren) van (naam enti-

teit). Het is onze verantwoordelijkheid om een rapportage inzake de bestuurlijke mededeling te 

verstrekken. 

 

Ons onderzoek bestond feitelijk uit twee onderdelen: 

 

(1) Wat betreft het overzicht financiële kerngegevens waren de werkzaamheden gericht op het 

vaststellen of de cijfers in alle van materieel belang opzichten consistent zijn met de jaarre-

keningen (betreffende jaren) van (naam entiteit). Bij deze jaarrekeningen hebben wij op 

(data) een (soort verklaring) verstrekt. 

 

Wij hechten eraan te melden dat, voor zover zich na de hiervoor genoemde data van onze 

oorspronkelijke verklaringen belangrijke gebeurtenissen of ontwikkelingen zouden hebben 

voorgedaan, deze niet specifiek in onze werkzaamheden zijn betrokken.  

 

Tevens vestigen wij uw aandacht op het feit dat het overzicht financiële kerngegevens een 

samenvatting betreft. Dit betekent dat voor het vormen van een verantwoord oordeel om-

trent de financiële positie en de resultaten van (naam entiteit) het kennisnemen van het 

overzicht financiële kerngegevens niet in de plaats kan treden van het kennisnemen van de 

jaarrekeningen als geheel waaraan deze kerngegevens zijn ontleend. 

 

(2) Als onderdeel van de werkzaamheden genoemd onder (1) hebben wij tevens kennisgeno-

men van de beschrijving van de financiële positie om vast te stellen dat zich hierin geen 

materiële tegenstrijdigheden bevinden ten opzichte van de jaarrekeningen genoemd onder 

(1) en het daarop gebaseerde overzicht financiële kerngegevens.  

 

Wij hebben vastgesteld dat  het samengevatte overzicht van financiële kerngegevens in alle van 

materieel belang zijnde aspecten consistent is met de jaarrekeningen (betreffende jaren) van 

(naam entiteit) en  in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in (paragraaf of 

 pagina) van de toelichting.  

 

Voorts kunnen wij u melden dat wij bij het lezen van de beschrijving financiële positie geen 

materiële tegenstrijdigheden hebben geconstateerd ten opzichte van de betreffende  jaarrekenin-

gen en het daarop gebaseerde overzicht financiële kerngegevens. 
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De bestuurlijke mededeling (naam entiteit) en onze rapportage daarbij zijn uitsluitend bedoeld 

voor het verzoek tot toekenning van het predicaat Koninklijk/Hofleverancier en kunnen niet 

voor andere doeleinden worden gebruikt. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid om de 

inhoud van deze rapportage verder toe te lichten. 

 

 

Plaats, datum 

 

Naam accountantspraktijk 

 

Naam accountant en ondertekening  
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