Geachte heer ..../directie,
Hierbij bieden wij u de door ons in uw opdracht samengestelde jaarrekening van
.................................................... te ................ over het jaar 2012 aan.

Opmerking [S1]: Deze verklaring is
geschikt voor alle samenstelopdrachten .

Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële
positie van de onderneming per 31 december 2012 en van het resultaat over het
jaar 2012.

Opmerking [S2]: Deze compacte tekst
is geschikt voor iedere onderneming.
Uitvoerige uiteenzettingen conform HRA
III over de verantwoordelijkheid van bestuur en accountant en de wettelijke grondslagen, zijn weggelaten want beperken de
aansprakelijkheid van de accountant niet.
Die wordt eerder beperkt door altijd concrete voorbehouden te maken inzake mogelijke bedreigingen voor de continuïteit. Dat
geeft ook meer externe betekenis aan de
verklaring en de rol van de accountant.

(eventueel: Met betrekking tot de post ….. in de balans hebben wij het volgende op
te merken: …... . De invloed op het resultaat zou …... kunnen bedragen.)
De continuïteit van de onderneming is/lijkt, op basis van haar risicoprofiel en de
door de leiding van de onderneming getroffen beheersingsmaatregelen het
eerstkomende jaar (niet) in gevaar.
(Voorbeelden van continuïteitswaarschuwingen: De onderneming houdt zich (sinds kort)
bezig met nieuwe /onzekere / risicovolle ….; er is een goede verzekering afgesloten voor
risico's en ook de juridische bijstand is geregeld maar ….; het verdienmodel raakt aan
slijtage onderhevig want…; de bank ……
(bij eenmanszaak: Wij merken op dat de onderneming sterk persoonsgebonden is hetgeen
voor de continuïteit mogelijk grote consequenties kan hebben.)

Hoogachtend,
…............................ RMA
accountant
Kwaliteitsborging
Ondertekenaar van deze verklaring is met lidnummer ... aangesloten bij de Orde van
Register Adviseurs Nederland (OvRAN) en is uit dien hoofde onderworpen aan een
stelsel van kwaliteitsborging.
Aantoonbaar belanghebbenden bij deze jaarrekening kunnen te allen tijde de
ondertekenaar schriftelijk om een persoonlijke motivering van zijn oordeel vragen
en bij vermoedens van onjuist handelen en of oordelen ter verantwoording (laten)
roepen bij OvRAN.

Opmerking [S3]: Deze opmerking
alleen plaatsen bij concrete en calculeerbare
bedreigingen voor de continuïteit.
Opmerking [S4]: Deze opmerking over
de continuïteit en bijbehorende waarschuwingen altijd maken. Bij enige twijfel over
de continuïteit het woord “is” vervangen
door “lijkt”. Bij nog meer twijfel het woord
“niet” laten wegvallen.
Opmerking [S5]: De concrete en
subtiele formulering van deze voorbeelden
is van het grootste belang want geeft de
meeste betekenis aan de verklaring en de
(adviserende) rol van de accountant. De
situatie dat er zelfs geen mogelijke continuïteitsbedreigingen bestaan, lijkt
onwaarschijnlijk.

