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Opdrachtbevestiging onderzoek prognose
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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de door u aan ons <naam accountantskantoor> verstrekte opdracht tot het
onderzoeken van de prognose van <naam eenmanszaak / vof / B.V.> te <plaats> voor de periode
200x t/m 200z. De inhoud en de wijze van uitvoering van deze opdracht zijn reeds met u
besproken op <datum> jl. te <plaats>. Deze brief dient ter bevestiging van dit gesprek.
Gaarne aanvaarden wij de opdracht en verzoeken u, ter bevestiging dat deze brief een correcte
weergave is van hetgeen wij overeenkwamen, het bijgaande exemplaar voor akkoord te tekenen
en in bijgevoegde antwoordenvelop aan ons te retourneren. Na ontvangst van de door u
ondertekende opdrachtbevestiging zullen wij starten met de voorbereiding van onze
werkzaamheden. In het vervolg van deze brief zullen wij kort ingaan op de aard, inhoud en
uitvoering van de opdracht, de rapportage naar aanleiding van de opdracht, het honorarium, de
wederzijdse verantwoordelijkheden alsmede de beperkingen in de opdracht.

1. Aard en inhoud van de opdracht
Wij zullen de opdracht uitvoeren en over de uitkomst rapporteren in overeenstemming met
algemeen aanvaarde richtlijnen inzake opdrachten tot het onderzoeken van toekomstgerichte
financiële informatie.
De aard van de hierna beschreven werkzaamheden houdt in dat wij op het genoemde
cijfermateriaal geen accountantscontrole zullen toepassen. Gegeven het toekomstgerichte karakter
van de prognose zijn wij niet in staat een oordeel te geven of de uitkomsten van de prognose
daadwerkelijk gehaald zullen worden.
Door uw onderneming/vennootschap* zijn bij het opstellen van de prognose de volgende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd:




<opsomming>

De prognose zal worden gebruikt voor het verkrijgen van een financiering van < naam financier >.
Daartoe zal de prognose worden opgenomen in de financieringsaanvraag en op deze wijze aan <

naam financier > worden verstrekt. Eerst na onze toestemming mag ons onderzoeksrapport verder
worden verspreid.
Aan de prognose liggen schattingen ten grondslag die gebaseerd zijn op historische
ontwikkelingen. <hier aangeven waarop de schattingen of hypothesen die ten grondslag liggen aan
de prognose zijn gebaseerd>
In de prognose zijn jaarbegrotingen opgenomen voor de jaren 200x, 200y en 200z en
geprognosticeerde balansen per 31 december 200x, 31 december 200y en 31 december 200z en
toelichtingen op deze cijfers waaronder een opsomming van de gebruikte waarderings- en
resultaatbepalingsgrondslagen en een uiteenzetting van de veronderstellingen die aan de prognose
ten grondslag liggen.
2. Uitvoering van de opdracht
Voor de uitvoering van de opdracht zullen wij de aan de prognose ten grondslag liggende
veronderstellingen en schattingen beoordelen en de uitwerking van deze veronderstellingen en
schattingen in de prognose nagaan. Ons onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot werkzaamheden
met betrekking tot het inwinnen van inlichtingen, het uitvoeren van cijferanalyses en het
vaststellen dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.
3. Rapportage
Op grond van onze werkzaamheden zullen wij een onderzoeksrapport uitbrengen met betrekking
tot de prognose.
4. Honorarium
De hoogte van ons honorarium is gebaseerd op het tijdsbeslag van de opdracht, alsmede eventueel
direct aan de opdracht toe te rekenen kosten. De daarbij gehanteerde tarieven variëren op basis
van de deskundigheid en verantwoordelijkheid van de betrokkenen.Het honorarium zal maandelijks
in rekening worden gebracht op basis van de voortgang van de werkzaamheden. Betaling dient,
conform onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum.
5. Verantwoordelijkheden
Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor de opstelling en presentatie van de prognose
inclusief de beschrijving en toelichting van de daaraan ten grondslag liggende veronderstelling. U
dient alle informatie en relevante gegevens die aan de prognose en de veronderstellingen ten
grondslag liggen aan ons te verstrekken zodat wij ons onderzoek effectief en efficiënt kunnen
uitvoeren. Het is onze verantwoordelijk het de prognose en de daaraan ten grondslag liggende
veronderstellingen te onderzoeken en daaromtrent een onderzoeksrapport af te geven.
6. Beperkingen
Toekomstgerichte financiële informatie heeft betrekking op gebeurtenissen en acties die zich nog
niet hebben voorgedaan en zich wellicht ook nooit zullen voordoen. Hoewel er wel gegevens
aanwezig kunnen zijn ter onderbouwing van de veronderstellingen, waarop de toekomstgerichte
financiële informatie is gebaseerd, zijn dergelijke gegevens in het algemeen eveneens
toekomstgericht en derhalve speculatief van aard in tegenstelling tot de gegevens die normaliter
beschikbaar zijn voor de controle van retrospectief gerichte financiële informatie. Wij zijn daarom
niet in staat een oordeel uit te spreken of de uitkomsten zoals weergegeven in de toekomstgerichte
financiële informatie daadwerkelijk behaald zullen worden.

Als accountants zijn wij in de uitoefening van onze functie gebonden aan Verordening
Gedragscode. Een exemplaar van deze Verordening Gedragscode is op verzoek beschikbaar. Op
deze opdracht zijn tevens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Een
exemplaar treft u als bijlage aan.

7. Ondertekening
Wij zien uit naar een optimale samenwerking met u en uw medewerkers en vertrouwen erop dat
uw medewerkers ons de gewenste bestanden, documenten en andere gegevens ter beschikking
zullen stellen, opdat wij de opdracht adequaat kunnen uitvoeren.
Met vriendelijke groet,

<naam accountant-administratieconsulent>
<naam accountantskantoor>

Voor akkoord
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