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Onderwerp  

Afwikkeling controle jaarstukken 2014   

 
 
Geacht bestuur, geachte directeur en geachte controller, 

Deze brief is bedoeld om u te informeren over de status van de controle van  
de jaarrekening 2014 van uw gemeenschappelijke regeling.  

Wij hebben vanaf 9 maart 2015 een zogenoemde toets gedaan of Baanstede gereed was voor de 
controle van de jaarstukken en dat was bevredigend. Op 23 maart 2015 hebben wij met het team 
conform planning de controle van de conceptjaarstukken voortgezet. Hierbij hebben wij prima 
medewerking van de ambtelijke staf gekregen en ook gebruik kunnen maken van een goede 
voorbereiding van de zijde van Baanstede. 

Door onverwachte tegenvallers in de teambezetting, lukt het ons niet om op tijd onze 
controlewerkzaamheden af te ronden. Deze tegenvallers leiden ertoe dat wij niet met de 
gewenste teambezetting qua aantallen uren en in kwaliteit de controle op dit moment tijdig 
kunnen afronden. Wij kwalificeren deze situatie als ongebruikelijk en betreuren het dat wij nu 
niet conform de afgesproken planning onze werkzaamheden kunnen afronden en u kunnen 
voorzien van de gewenste stukken.  

Wij kunnen en mogen niet eerder een controleverklaring en een accountantsverslag afgeven dan 
nadat wij voldoende en geschikte controleinformatie hebben en alle werkzaamheden in 
overeenstemming met de voor ons vigerende wet- en regelgeving hebben afgerond.  

   
Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte 
Nederland, januari 2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van 
toepassing. 
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De planning is dat wij verwachten op zijn vroegst hiermee te kunnen herstarten in week 20 en 
mogelijk week 21. Uiteraard zullen wij - bij het uitvallen van andere werkzaamheden - 
Baanstede de hoogste prioriteit geven. 
 

Wij vertrouwen erop u met deze brief te hebben geïnformeerd over de status van de controle van 
de jaarstukken 2014 van uw gemeenschappelijke regeling. 
 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 
 

 

 

ing. J.L. Wisse RA 

 


