
1/1 

Voorbeeld van een verslag van feitelijke bevindingen in verband met de door 
[Vennootschap] ingediende VAL-I-PAC aangifte 20XX indien International Standard on 
Related Services (ISRS) 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden wordt gebruikt 

Verslag van feitelijke bevindingen 

Aan (degenen die de commissaris/bedrijfsrevisor hebben aangesteld) van [Vennootschap] 

Specifieke ontvanger: VAL-I-PAC 

Wij hebben de overeengekomen specifieke werkzaamheden uitgevoerd voorzien in de gesloten 
toetredingsovereenkomst tussen Vennootschap en VAL-I-PAC VZW (“VAL-I-PAC”) met 
betrekking tot de bijgevoegd jaarlijkse aangifte van [Vennootschap] voor het jaar 20XX (de 
“Aangifte”). Onze opdracht werd uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaard 
inzake verwante diensten 4400 (International Standard on Related Services, ISRS) van toepassing 
op opdrachten tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden. De uitgevoerde 
overeengekomen specifieke werkzaamheden, zoals in bijlage beschreven, werden uitsluitend 
uitgevoerd om u en VAL-I-PAC bij te staan in de beoordeling van de informatie opgenomen in de 
Aangifte.   

Onze feitelijke bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde overeengekomen specifieke 
werkzaamheden zijn in de bijlage opgenomen.  

Omdat de specifieke werkzaamheden die in bijlage zijn opgenomen noch een controle van de 
jaarrekening noch een beoordeling van financiële informatie uitmaken in overeenstemming met 
Internationale Controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s) of Internationale 
Standaarden inzake Beoordelingsopdrachten (International Standards on Review Engagements, 
ISRE), drukken wij geen enkele mate van zekerheid uit over de informatie opgenomen in de 
Aangifte. 

Hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, dan wel een controle van de jaarrekening of 
een beoordeling van financiële informatie in overeenstemming met de Internationale 
Controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s) of Internationale Standaarden 
inzake Beoordelingsopdrachten (International Standards on Review Engagements, ISRE), dan  
zouden mogelijks andere aangelegenheden onder onze aandacht gekomen zijn waarover aan u 
verslag zou worden uitgebracht. 

Ons verslag is uitsluitend bestemd voor het doel aangegeven in de eerste paragraaf en is te uwer 
informatie en die van VAL-I-PAC, en mag niet worden gebruikt voor enige andere toepassing of 
worden verspreid aan enige andere partij. Wij geven hierbij onze toestemming dat ons verslag 
wordt doorgegeven aan VAL-I-PAC, onderkennende dat wij niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan u als betrokken VAL-I-PAC  deelnemer of enige 
andere derde partij aan wie ons verslag is doorgegeven of die het in hun bezit heeft gekregen. Dit 
verslag heeft alleen betrekking op de Verklaring, en strekt zich niet uit tot de financiële 
overzichten van [Vennootschap] als geheel. 

Plaats, datum 

Naam commissaris/bedrijfsrevisor 


