Groenendijk Onderwijs Administratie BV
T.a.v. de heer W. IJzerman
Postbus 80
3360 AB SLIEDRECHT

Datum: 23 juni 2016
Betreft: Controleverklaring Vereniging SBO Werkverband

Geachte heer IJzerman,
Hierbij doen wij u de controleverklaring betreffende de jaarrekening 2016 toekomen.
Deze verklaring heeft betrekking op de bijgevoegde gewaarmerkte jaarrekening
2016. De jaarrekening bevat de volgende kerncijfers:
 Balanstotaal per 31 december 2016
 Eigen vermogen per 31 december 2016
 Exploitatieresultaat over 2016

€ 204.402
€ 168.621
€ -12.653

Wij geven u hierbij toestemming onze controleverklaring op te nemen in
bovengenoemde jaarrekening.
Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele
handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief en is al
opgenomen in de jaarrekening. De overige exemplaren van de controleverklaring
zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de
accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij de
openbaarmaking van de gebruik te maken van de exemplaren van de
controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring
zonder persoonlijke handtekening, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte
jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur.
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze
jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op de
Internetsite, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van de
overige informatie op de internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen en door een waarschuwing op te

nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (‘u verlaat de beveiligde, door de
accountant gecontroleerde jaarrekening’).
Een exemplaar van de jaarstukken dient na vaststelling te worden ondertekend door
de leden van het bestuur.
Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vaststelling omstandigheden blijken die
aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog
voor de vaststelling moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel
2:362 lid 6 en artikel 2:392 lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze
bovengenoemde toestemming.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Van Ree Accountants

Bijlagen:
1. gewaarmerkte jaarrekening 2016 in 2-voud
2. gewaarmerkt bestuursverslag 2016 in 2-voud
3. controleverklaring bij de jaarrekening in 2-voud
4. controleverklaring w.g. bij de jaarrekening in 2-voud
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