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Helmond, 29 maart 2018
MEMO ACCOUNTANTSRAPPORTAGE JAARREKENING 2017

Het DB van 28 maart 2018 heeft stil gestaan bij de nog te nemen stappen in het goedkeuringsproces
van de jaarrekening Blink 2017.
Vanwege deze beschouwing is op 29 maart 2018 met Deloitte gesproken om tot een proces te komen
waarmee toch in het AB-overleg van 11 april 2018 de jaarrekening geautoriseerd kan worden
vastgesteld. Dit resulteert in de volgende pragmatische procesgang:
•
Woensdag 4 april 2018 ontvangen dhr. Zuidema (verantwoordelijk accountant Deloitte) en ik
het concept accountantsverslag.
•
Hij en ik leveren woensdagavond eventueel commentaar.
•
Dit wordt donderdagochtend 5 april 2018 verwerkt.
•
Uiterlijk einde van die ochtend ontvang ik het getekende accountantsverslag mogelijk met
echter een voorbehoud op de uitkomst van de survey die Deloitte per sé wil doen op het SAP-systeem
van SUEZ. Zij verwachten daar geen bijzonderheden van.
•
Direct na ontvangst daarvan kan de jaarrekening inclusief dit verslag aan de leden van het AB
worden verzonden. Helaas dan wel een dag te laat, echter een andere procesgang is mede vanwege
het Paasweekeinde niet mogelijk.
•
De SAP survey vindt uiterlijk plaats op 12 april 2018. Geprobeerd wordt dit naar voren te halen.
Direct na de controle bericht Deloitte ons over de uitkomst daarvan.
•
Volgens Deloitte kan het AB op 11 april 2018, als zij daartoe besluit, volledig geautoriseerd de
jaarrekening goedkeuren. Het voorbehoud op de uitkomst van de nog te verrichten survey door
Deloitte van het SAP-systeem, heeft daar geen invloed op.
Volgens Deloitte wordt deze praktische oplossing tegenwoordig frequent toegepast binnen raden van
Toezicht etc. Dat met name omdat vergaderdata van dit soort gremia vastliggen en besluitvorming op
uiterlijke data simpelweg moet plaatsvinden. dat is bij ons in dit geval niet anders.
Met vriendelijke groet,

Mark Vaal
Directeur BLINK

