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Corona en het effect op de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten en uw 

jaarrekening 
Afhankelijk van de branche en de markten waarop je werkzaam bent kunnen de gevolgen van de 

coronamaatregelen invloed hebben op de continuïteit van jouw bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat je 

een inschatting moet maken van de mogelijkheden om de activiteiten te continueren. Als accountant 

moeten wij die inschattingen beoordelen om jouw jaarrekening te kunnen voorzien van een verklaring.  

 

Jaarrekening uitbrengen of uitstellen? 

Waar mogelijk kan het een optie zijn om het opmaken van de jaarrekening en het afgeven van de 

(controle-)verklaring uit te stellen tot een later moment. Waar uitstel niet mogelijk is, kan een goede 

toelichting leiden tot de conclusie dat aan gebruikers van de jaarrekening maximaal inzicht is gegeven in 

de omstandigheden. 

 

Wat te doen om in te schatten wat de financiële gevolgen zijn voor jouw 

onderneming? 

• Het is begrijpelijk dat je in de huidige situatie van onzekerheden geen uitgewerkte 

liquiditeitsprognose kunt opstellen. Dat neemt niet weg dat wij als accountant jouw inschattingen 

zullen moeten beoordelen en daar mogelijk een liquiditeitsprognose voor nodig hebben. 

• De periode waarover de inschatting zich moet uitstrekken is 12 maanden na de datum van het 

opmaken van de jaarrekening.  

• Werk vanuit een reële inschatting van de maatregelen die genomen (kunnen) worden en de 

financiële gevolgen daarvan. 

• Houd bij de inschattingen rekening met gevraagde ondersteuning vanuit de overheid op basis 

van het pakket maatregelen dat beschikbaar is voor financiële ondersteuning.  

• Denk na over maatregelen die je zelf kunt nemen (beëindigen tijdelijke contracten, maar ook 

extra inspanningen op betalingstermijnen en kortingen) en probeer deze ook zo snel mogelijk uit 

te voeren.  

• Denk ook aan (verruimde) kredietmogelijkheden, uitstel van betaling van belastingen, overleg 

met bankier over opschorting van aflossingen.  

Leg goed vast en onderbouw van welke mogelijkheden je gebruik maakt. Wij kunnen daar dan bij onze 

werkzaamheden ook gebruik van maken. 
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Waar dit niet conflicteert met onze onafhankelijkheidsvoorschriften en gedrags- en beroepsregels 

ondersteunen wij je hier natuurlijk graag bij! 

 

Wat moet er worden toegelicht? 

De toelichting is bedoeld om gebruikers uit te leggen waarom je van mening bent dat de 

continuïteitsveronderstelling redelijk is. Je geeft daar een heldere beschrijving van de effecten van de 

situatie en de door jou getroffen maatregelen. Tot slot beschrijf je waarom je denkt dat de onderneming 

de gevolgen van de coronacrisis kan doorstaan. Afhankelijk van de ernst van de 

continuïteitsonzekerheid zullen wij in onze verklaring verwijzen naar de toelichting.  

Ook kan het zijn dat de financiële effecten van de coronacrisis niet tot continuïteitsproblematiek leidt, 

maar wel belangrijke financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. In dat geval moet er een 

toelichting worden opgenomen waarin deze gevolgen voor uw onderneming worden toegelicht. 

 

Vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt. Deze kun je stellen bij je eigen contactpersoon 

binnen CROP of via coronadesk@crop.nl.  

 

Deze notitie is gebaseerd op de informatie die wij op 18 maart 2020 beschikbaar hadden en is uitsluitend bedoeld om richting te 

geven in het proces van het opmaken van de jaarrekening. De omstandigheden kunnen op het moment dat je dit leest al weer 

veranderd zijn. Vraag bij je accountant na of er zaken gewijzigd zijn. 
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