
  

 

Accountantsverklaring 

De in dit fusiebericht op pagina … tot en met … opgenomen pro forma gecombineerde financiële 
overzichten over 200X en 200X-1 van … (naam combinatie) betreffen een pro forma combinatie 
van de cijfers van … en … 

Bij de afzonderlijke jaarrekeningen 200X en 200X-1, waaraan de in de pro forma overzichten 
opgenomen cijfers zijn ontleend, zijn door … respectievelijk … (namen accountantskantoren) 
goedkeurende accountantsverklaringen verstrekt. De pro forma overzichten zijn opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de leiding van … (entiteit die verantwoordelijk is). Het is onze 
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze pro forma overzichten te verstrekken. 

Bij deze pro forma overzichten zijn in de door de vennootschappen toegepaste grondslagen voor 
waardering en bepaling van het resultaat de op pagina … toegelichte aanpassingen aangebracht. 1) 

Wij zijn van oordeel dat de pro forma overzichten op aanvaardbare wijze tot stand zijn gekomen, 
een en ander overeenkomstig de bij voornoemde overzichten opgenomen toelichting. 

 
Plaats, datum  Plaats, datum 

Ondertekening (Accountantskantoor ABC)  Ondertekening (Accountantskantoor XYZ) 

 

1) Of: ‘Bij deze pro forma overzichten zijn in de door de vennootschappen toegepaste grondslagen 
voor waardering en bepaling van het resultaat geen aanpassingen aangebracht. Harmonisatie van 
de grondslagen zou niet tot verschillen van materiële betekenis in eigen vermogen en netto 
resultaat zoals opgenomen in de pro forma financiële overzichten hebben geleid.’ 

Indien uit het fusiebericht al voldoende blijkt dat de overzichten een pro forma combinatie van de 
cijfers van de beide vennootschappen vormen en dat de grondslagen voor waardering en bepaling 

van het resultaat wel of niet zijn aangepast, kan de tekst van de accountantsverklaring bekort 
worden tot: 

 
Accountantsverklaring 

Wij zijn van oordeel dat de in dit fusiebericht op pagina … tot en met … opgenomen pro forma 

gecombineerde financiële overzichten over 200X en 200X-1 van … (naam combinatie) op 
aanvaardbare wijze tot stand zijn gekomen 1), een en ander overeenkomstig de op pagina … 
opgenomen toelichting.  

Bij de afzonderlijke jaarrekeningen 200X en 200X-1 van … en … waaraan de in de pro forma 
overzichten opgenomen cijfers zijn ontleend, zijn door ons 2) goedkeurende 
accountantsverklaringen verstrekt. 

 
Plaats, datum  Plaats, datum 

 
Ondertekening (Accountantskantoor ABC)  Ondertekening (Accountantskantoor XYZ) 

1) Of: “de samenvoeging van de jaarrekeningen 200X en 200X-1 van … en … op juiste wijze 
weergeeft”. 
2) Of: “door ABC respectievelijk XYZ”. 

 


