
Verslag van het bestuur van de MA-kamer van OvRAN over de periode 2013 / 2014 ten
behoeve van de ledenvergadering van juli 2014

Terugblik
Terugkijkend is er weinig actie geweest: in een mede door OvRAN georganiseerde forum 
bijeenkomst is de volgende “Ovran-verklaring” aan de orde gesteld die beoogt de met disclaimers 
dichtgetimmerde samenstellingsverklaring te vervangen onder het motto: Ovran-accountant houdt 
je rug recht en sta voor je werk.
________________________________________________________________________
Geachte heer ..../directie,

Hierbij bieden wij u de door ons in uw opdracht samengestelde jaarrekening 
van .................................................... te ................ over het jaar 2013 aan.

Wij zijn van mening dat deze jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële 
positie van de onderneming per 31 december 2013 en van het resultaat over het 
jaar 2013. 
(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, op basis van haar risicoprofiel en de door de 
leiding van de onderneming getroffen beheersingsmaatregelen   het eerstkomende 
jaar niet in gevaar. (De onderneming houdt zich bezig met uiterst risicovolle …. 
projecten; er is een goede verzekering afgesloten voor deze risico's en ook de 
juridische bijstand is geregeld) 
(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.
__________________________________________________________________________

Let op, de laatste alinea hoort áltijd onder/na de handtekening te komen: OvRAN staat ervoor dat de
tucht van de markt ieder lid scherp houdt en er voor zorgt dat deze een dossier en de noodzakelijke 
vakkennis heeft.  Het bestuur wil graag uw mening peilen en zal bij voldoende interesse een 
landelijke bijeenkomst beleggen.



Financiën
In het jaar 2013/2014 heeft de MA-Kamer nauwelijks kosten gemaakt en het bestuur heeft 
werderom besloten het batig saldo van de MA-kamer af te staan aan de algemene middelen van 
OvRAN.
Er is geen afzonderlijke jaarafrekening van de MA-kamer opgesteld. 

Vooruitblik
Het bestuur van de MA-kamer hoopt in het komende jaar actiever te kunnen zijn en dat ook de 
aangesloten kantoren actief mee willen werken indien er bijeenkomsten worden georganiseerd door 
OvRAN.
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