Agendapunt 5 en 6 algemeen bestuur

Onderwerp

:

Correspondentie met accountant

Datum

:

29 juni 2017

Opsteller

:

Jan de Jonge

Samenvatting :
Onderstaand treft u een afschrift aan van de mailwisseling over de Jaarstukken met de accountant.
Van: Jonge, Jan de
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 10:27
Aan: 'smast@deloitte.nl'
CC: Leiden, Erwin van
Onderwerp: Laatste aanpassing Jaarstukken Syntrophos 2016 naamgeving hoofdstuk 3
Hallo Sebastiaan,
Zoals als telefonisch afgesproken stuur ik je hierbij versie 1.21 van de Jaarstukken, waarin uitsluitend de titel
van hoofdstuk 3 veranderd is in Jaarverslag en uiteraard de datum en het versienummer zijn aangepast..
Bedankt voor de mondelinge toezegging dat volgende week de Controleverklaring Syntrophos 2016 zal worden
afgegeven.

Met vriendelijke groet,
Jan de Jonge
Team Advies

Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse
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Van: Mast, Sebastiaan (NL - Rotterdam)
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 12:17
Aan: Jonge, Jan de
CC: Mulder, Erik; Leiden, Erwin van; Van Kuijck, Frank (NL - Rotterdam); Jong, de Peter; Verbeek, Dick; Schaaf,
Dirk van der
Onderwerp: RE: Jaarstukken 2016 Syntrophos
Hallo Jan,
Bedankt voor de aangepaste en definitieve versie van de jaarrekening.
Zoals eerder aangegeven hebben wij een week doorlooptijd nodig om na ontvangst van de definitieve versie
van de jaarrekening tot een controleverklaring te komen. Voor overmorgen een controleverklaring leveren is
daarom niet mogelijk.
Wel zullen we de aanpassingen beoordelen en voor vrijdag aangeven welke strekking de controleverklaring zal
krijgen. Zoals besproken verwachten we tot een goedkeurend oordeel te komen.
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Mast
Junior Manager Audit Public Sector
Deloitte Accountants B.V
Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam – Postbus 2031, 3000 CA Rotterdam
T: | M:
smast@deloitte.nl | www.deloitte.nl

Please consider the environment before printing.

From: Jonge, Jan de
Sent: woensdag 28 juni 2017 11:59
To: Mast, Sebastiaan (NL - Rotterdam)
Cc: Mulder, Erik; Leiden, Erwin van; Van Kuijck, Frank (NL - Rotterdam); Jong, de Peter; Verbeek, Dick; Schaaf,
Dirk van der
Subject: RE: Jaarstukken 2016 Syntrophos
Importance: High
Beste Sebastiaan,
Bijgevoegd is versie 1.2 van de Jaarstukken. Ten opzichte van versie 1.1 is gewijzigd:
Datum en versienummers op blz. 1 t/m 22
Vermelden datum en versienummers blz. 23 t/m 56.
Op blz. 54 onder Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum is het tekstvoorstel van Nissewaard
opgenomen, dat reeds vorige week afgestemd is met Frank van Kuijck.
We gaan er hiermee vanuit dat het mogelijk is om over te zullen gaan tot het verstrekken van de goedkeurende
accountantsverklaring en deze aanstaande vrijdag in het Algemeen Bestuur te behandelen.
Met vriendelijke groet,
Jan de Jonge
Team Advies

Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse
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Van: Leiden, Erwin van
Verzonden: maandag 26 juni 2017 16:34
Aan: 'smast@deloitte.nl'
CC: Mulder, Erik; Jonge, Jan de
Onderwerp: RE: Jaarstukken 2016 Syntrophos
Beste Sebastiaan,
Graag kom ik in contact met je om af te stemmen op welke wijze we vooraf tot een verwerking van de tekst
kunnen komen en ook te vernemen hoe de verdere uitkomst is van de beoordeling.
Wij menen dat het juist is een zo algemeen mogelijke tekst te maken voor de Gebeurtenissen na balansdatum,
om zodoende minimale aandacht (low profile) voor deze situatie te krijgen.
Proces voorstel vanuit mij: Kun jij een tekstvoorstel maken voor de Gebeurtenissen na balansdatum die
passend is en waar je ook een controleverklaring voor kunt afgeven?
Kun je mij bellen op 06-14505599?
Met vriendelijke groet,
Erwin van Leiden
Plv Directeur

Van: "Mast, Sebastiaan (NL - Rotterdam)"
Datum: 25 juni 2017 17:34:14 CEST
Aan: "Jonge, Jan de"
Onderwerp: Antw.: Jaarstukken 2016 Syntrophos
Hallo Jan,
Bedankt voor de aangepaste stukken. Ik kijk hier maandagochtend naar en zal hier nog op reageren.
Je geeft aan dat er op 30 juni een besluit genomen zal worden over de tekst. Dat betekend dat deze tekst op of
na 30 juni wordt toegevoegd aan een aangepaste (definitieve) versie van de jaarrekening en wij daarna pas
over zullen gaan tot het verstrekken van een controleverklaring.
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Mast
Junior Manager Audit Public Sector
Deloitte Accountants B.V
Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam – Postbus 2031, 3000 CA Rotterdam
T: | M:

smast@deloitte.nl | www.deloitte.nl

Please consider the environment before printing.

From: Jonge, Jan de
Sent: vrijdag 23 juni 2017 15:31
To: Mast, Sebastiaan (NL - Rotterdam)
Cc: Leiden, Erwin van; Hamond, Alain van; Mulder, Erik
Subject: Jaarstukken 2016 Syntrophos
Hallo Sebastiaan,
Alle tekstopmerkingen zijn verwerkt.
Van Nissewaard is een tekstvoorstel ontvangen voor opname in onze Jaarrekening onder Gebeurtenissen na
balansdatum (zie bijgevoegde mail).
Over deze tekst zal het Bestuur op 30 juni een besluit nemen.
De Jaarstukken zijn in deze vorm aangeboden aan het Algemeen Bestuur 30 juni 2017.
Daarom zo spoedig mogelijk terugkoppeling als er nog dingen moeten veranderen.

Met vriendelijke groet,
Jan de Jonge
Team Advies

Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse
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De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de Syntrophos. Ontvangt u dit
bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen uit uw systeem en
bestanden.

*Disclaimer:*
This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of
Deloitte:
http://www2.deloitte.com/nl/nl/legal/Disclaimer.html
Deloitte Accountants B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24280861.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by
guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms
are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide
services to clients. Please see http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/about-deloitte/articles/overdeloitte.html for a more detailed description of DTTL and its member firms.

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de Syntrophos. Ontvangt u dit
bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen uit uw systeem en
bestanden.

Besluit :
-

Kennis te nemen van de correspondentie met de accountant;
Deze correspondentie als geheim te kwalificeren, derhalve deze mailwisseling niet openbaar
te publiceren.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2017
De secretaris,

De voorzitter,

J.A. Hartzema

D. van der Schaaf

