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Geachte Directie (of de bevoegde vertegenwoordigers van de hoogste leiding),
Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van de aan ons verstrekte opdracht vast te leggen. U heeft
ons opdracht gegeven de jaarrekening van … (naam entiteit) over … (boekjaar) samen te stellen. Voor
de goede orde en om misverstanden te voorkomen leggen wij de voorwaarden voor en de doelstelling
van ons onderzoek hieronder schriftelijk vast alsmede de aard en de beperkingen van onze
werkzaamheden.
Opdracht
Wij zullen op basis van de door u te verstrekken gegevens de jaarrekening van … (naam entiteit) over
… (boekjaar) samenstellen, in overeenstemming met Standaard 4410, “Opdrachten tot het
samenstellen van financiële informatie” Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat wij geen
werkzaamheden uitvoeren die bij controle- of beoordelingsopdrachten van jaarrekeningen van
toepassing zijn. Derhalve wordt door ons geen zekerheid omtrent de jaarrekening verstrekt.
Zoals wij tijdens ons gesprek al opmerkten, draagt de leiding van de huishouding de
verantwoordelijkheid voor zowel de juistheid als de volledigheid van de aan ons ter beschikking
gestelde informatie en draagt ze de verantwoordelijkheid ten opzichte van de gebruikers van de door
ons samengestelde informatie. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de inrichting van een
toereikende administratie en maatregelen van interne beheersing alsmede tot de keuze en het toepassen
van juiste waarderingsgrondslagen.
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Beroepsvoorschriften
Wij zullen de samenstellingsopdracht uitvoeren in overeenstemming met Standaard 4410,
“Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie” en de Verordening gedragscode.
Werkzaamheden
Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en
vertrouwen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van
de samenstelling van de jaarrekening benodigd zijn, beschikbaar zal stellen.
Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen.
Niettemin zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren. De primaire
verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij zowel
de toezichthoudende organen als de leiding van de huishouding. De accountant is niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude en onjuistheden.
Rapportage
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met … (de van toepassing zijnde grondslagen
voor de financiële verslaggeving). Alle ons bekend geworden afwijkingen van deze grondslagen zullen
in de jaarrekening worden toegelicht en indien wij dat nodig achten in onze samenstellingsverklaring
tot uitdrukking worden gebracht.
U heeft ons verteld (aangegeven) dat het verwachte gebruik en de verspreiding van de door ons
samengestelde informatie bedoeld is voor … (specificeren). Mocht dit in belangrijke mate wijzigen,
dan heeft u ons toegezegd dat ons te laten weten. Bovendien willen wij u erop wijzen dat het niet is
toegestaan de samenstellingsverklaring zonder onze toestemming openbaar te maken.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij
cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond
van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een cliënt,
voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de
Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.
Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van onze medewerkers belast met deze opdracht en
de te maken kosten. De individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van
verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en bekwaamheid van elk der teamleden. Wij zullen
declareren naar gelang de werkzaamheden vorderen.
Geldigheidsduur en Algemene voorwaarden
Deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of
vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene
voorwaarden van toepassing, waarvan u een exemplaar aantreft.

Elektronische communicatie
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren. In afwijking van het bepaalde in artikel … van de
Algemene voorwaarden geldt dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever
lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet
beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische
communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De data-uittreksels
uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door
opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd
door de opdrachtgever.
Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet
contact met mij op te nemen. Als u zich in deze brief kunt vinden, verzoeken wij u, ter bevestiging dat
deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij overeenkwamen, het bijgevoegde tweede
exemplaar van deze brief voorzien van uw handtekening te retourneren.
Hoogachtend,
Span Accountants/Belastingadviseurs
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