Aan de gemeenteraad van gemeente Langedijk
T.a.v. de heer N. Spaans
Postbus 15
1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE
24 mei 2013
Referentie: RG/e0291558/LB/ed

Betreft:Jaarrekening en controleverklaring 2012
Geachte heer Spaans,
Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012 van gemeente
Langedijk en onze getekende controleverklaring d.d. 24 mei 2013. Tevens zenden wij u
één afschrift van bovengenoemde controleverklaring. Daarnaast ontvangt u twee
exemplaren van ons accountantsverslag
De controleverklaring, die is voorzien van een originele handtekening, dient te worden
opgenomen in de ‘Overige gegevens’ bij de originele, door de leden van het bestuur
ondertekende, jaarrekening. Dit origineel is ten behoeve van uw eigen archief. Een
afschrift van de controleverklaring is voorzien van de naam van de externe accountant,
echter zonder persoonlijke handtekening. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het
opnemen van een afschrift in de ‘Overige gegevens’ opgenomen bij een kopie van de
jaarrekening 2012, die identiek is aan het bijgevoegde gestempelde exemplaar.

Ondertekening en vaststelling van jaarrekening
Een exemplaar van de jaarrekening dient door het College van Burgemeester en
Wethouders te worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze jaarrekening dient te
worden vastgesteld door de gemeenteraad. Deze vaststelling dient te worden genotuleerd.

Gebeurtenissen na balansdatum
Indien er, vóór vaststelling van de jaarrekening, omstandigheden met belangrijke
financiële gevolgen voor de Gemeente (gebeurtenissen na balansdatum) blijken, dient de
jaarrekening te worden aangepast. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde
toestemming.
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Toestemming openbaarmaking controleverklaring en daaraan
verbonden voorwaarden
Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van het afschrift van de verklaring in
exemplaren van de jaarrekening 2012, die overeenkomen met het bijgevoegde
gewaarmerkte exemplaar.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring,
zoals opgenomen in bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, wordt openbaar
gemaakt. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met
de jaarrekening.
Met het oog op het risico van “Identity Theft” adviseren wij u om geen jaarrekeningen
en/of controleverklaringen en/of accountantsverslagen openbaar te maken die voorzien
zijn van originele handtekeningen.
Indien u de jaarrekening en een afschrift van de verklaring opneemt op internet, dient u te
waarborgen dat deze goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm
als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de
lezer de jaarrekening verlaat (“U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde
jaarrekening”).
Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

R. Goldstein RA
Partner
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