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Betreft: Controle v an de jaarrekening
31 december 2013

— boekjaar

eindigend

op

Geachte heer Baars,
In verband met onze doorlopende opdracht voor de accountantscontrole van de jaarrekening van
gemeente Hellendoorn willen wij i n deze brief de uitgangspunten voor ons optreden als onafhankelijk
accountant en de respectieve verantwoordelijkheden van de gemeenteraad (raad), het college van
burgemeester en wethouders (college) en onszelf uiteenzetten.
De belangrijkste punten met betrekking tot onze samenwerking zijn opgenomen i n het contract d.d.
18 mei 2011, waarvan ook uw programma van eisen en wensen inzake de aanbesteding
accountantsdiensten en onze offerte deel uit maken. De hierin opgenomen condities zijn onverkort van
kracht en zullen wij niet herhalen i n deze opdrachtbevestiging die vooral specifieke voorwaarden met
betrekking tot ons beroep bevat.

1.
1.1.

Accountantscontrole
Opdracht

Onze verantwoordelijkheid als accountant van gemeente Hellendoorn, is het onderzoeken van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2013 met als doel een verklaring van
getrouwheid en rechtmatigheid af te geven inhoudende dat de jaarrekening zowel baten en lasten als
de activa en passiva getrouw weergeeft en de baten en lasten evenals de balansmutaties tot stand zijn
gekomen i n overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen
waaronder gemeentelijke verordeningen en daarnaast vast te stellen of de jaarrekening voldoet aan de
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen i n het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Daarnaast zullen wij de verenigbaarheid met de jaarrekening nagaan van de overige financiële en nietfinanciële gegevens die i n of bij de jaarstukken zijn opgenomen. W i j zullen daarbij met name nagaan of
het jaarverslag overeenkomstig artikelen 25 en 26 van het B B V is opgesteld en met de jaarrekening
verenigbaar is. W i j zijn verplicht i n onze controleverklaring te rapporteren over de verenigbaarheid
van het jaarverslag met de jaarrekening.
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vennootschappen zijn alge me ne inkoopvoorwaarde n van toepassing. Op www.pwc.nl tre ft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder de ze algemene
(īnkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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1.2.

Verantwoordelijkheid

van de

accountant

W i j zullen de controle van de jaarrekening verrichten i n overeenstemming met Nederlands recht
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, zoals ondermeer opgenomen i n het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij dienen te voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften, waaronder de Verordening Gedragscode. Voorts dienen wij onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en toelichtingen i n de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden, die van jaar tot jaar
kunnen variëren, zijn afhankelijk van de door ons toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing i n aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening door de gemeente en het getrouwe beeld daarvan.
Deze risico-inschattingen zijn gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn i n
de omstandigheden, maar hebben niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de redelijkheid van de
door het college van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
W i j willen er de aandacht op vestigen dat een afwijking van materieel belang mogelijk onontdekt blijft.
Dit is een onvermijdbaar risico dat zelfs bestaat indien een controle naar behoren is gepland en
uitgevoerd i n overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Dit is het gevolg van het
toepassen van deelwaarnemingen en andere beperkingen die inherent zijn aan de controle als ook de
beperkingen die inherent zijn aan elk systeem van interne beheersing. Deze 'andere beperkingen'
omvatten onder meer subjectieve factoren zoals te onderzoeken posten, aard, omvang en moment van
de werkzaamheden en de uitleg van resultaten uit de uitgevoerde werkzaamheden.
Afwijkingen van materieel belang omvatten tevens alle materiële onjuistheden als gevolg van fraude,
fouten en niet-naleving van wettelijke of andere voorschriften.

1.3.

Verantwoordelijkheid

van het college

U erkent en begrijpt dat het college verantwoordelijk is voor:
»
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven;
»
een zodanig systeem van interne beheersing dat noodzakelijk is o m het opmaken van de
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
In het kader van de controle zult u ons onbeperkte toegang verschaffen tot:
«
alle informatie die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening, zoals de vastleggingen,
documentatie en andere aangelegenheden en eventueel aanvullende informatie die relevant is
voor onze controle;
»
alle personen binnen de gemeente van wie wij vaststellen dat het noodzakelijk is controleinformatie te verkrijgen.
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Het college dient erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen van de gemeente op toereikende
wijze i n de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht, met inbegrip van die rechten en
verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve procedures zijn vastgelegd.
In sommige gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet door accountantscontrole worden
ontdekt. Reeds bekende en/of te verwachten gebeurtenissen en omstandigheden zullen op adequate
wijze i n de jaarrekening tot uitdrukking moeten worden gebracht.

1.4.

Fraude en naleving van specifieke wet- en

regelgeving

De jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het college. Hierbij zijn inbegrepen het bewaken van
de activa van u w gemeente, het zorg dragen voor toereikende administratieve vastleggingen en
beheersingsmaatregelen (inclusief procedures met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit
van de geautomatiseerde gegevensverwerking en het voorkomen en ontdekken van fraude, overige
onregelmatigheden en fouten).
W i j zullen onze controle op dusdanige wijze inrichten dat wij een redelijke, maar geen absolute, mate
van zekerheid verkrijgen dat fouten en/of fraude welke een materieel effect hebben op de jaarrekening
worden ontdekt.
Onze controle bestaat niet uit een gedetailleerde controle van transacties, welke noodzakelijk is o m ook
fouten en fraude aan het licht te brengen die niet leiden tot een materiële onjuistheid i n de
jaarrekening. Het is belangrijk o m te beseffen dat er inherente beperkingen zijn aan een controle.
Vanwege de kenmerken van fraude, met name die welke betrekking hebben op samenspanning en/of
vervalsing van documenten, is het mogelijk dat een controle welke is ingericht en uitgevoerd i n
overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een materiële fraude niet ontdekt.
Ondanks dat een effectieve interne controle de kans vermindert dat fouten en/of fraude zullen
plaatsvinden en onopgemerkt kunnen blijven, is dit niet uit te sluiten. O m deze reden kunnen wij niet
uitsluiten, dat mogelijke fouten of fraude niet zullen worden ontdekt.
V a n ons onderzoek kan en mag, als gevolg van de eerder genoemde inherente beperkingen van de
controle en het systeem van interne beheersing, niet worden verwacht dat het alle fouten en/of fraude
die zouden kunnen bestaan, aan het licht zal brengen.
Indien onze controle aanwijzingen van mogelijke fouten en/of fraude oplevert, zullen wij primair het
college en secondair de raad daarvan op de hoogte brengen.
Indien, i n het geval van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording,
door u geen adequate maatregelen worden getroffen, zijn wij gehouden hiervan melding te maken bij
de bevoegde autoriteiten.
Tevens is het college verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke of andere voorschriften, welke
van toepassing zijn op de activiteiten van de gemeente. Een controle opdracht zal i n het algemeen niet
leiden tot ontdekking van deze overtredingen. Indien onze controle aanwijzingen van mogelijke niet
naleving van wettelijke of andere voorschriften oplevert zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Gemeente Hellendoorn, 24 september 2013,
Pagina 3 van 7

HBfeo303igo/'30355297/sjd/vg

pwc
1.5.

Gebruik maken werkzaamheden

interne

controle

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden i n het kader van deze opdracht, wordt gebruik gemaakt van
de werkzaamheden van de door 11 intern uitgevoerde controles. Met uw interne controle medewerkers
worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke afstemming van de controleplanning, de aard en
diepgang van de uit te voeren werkzaamheden, de rapportage en de dossiervorming. W i j evalueren en
testen de voor ons relevante, door de interne controle medewerkers uitgevoerde werkzaamheden o m
ons ervan te overtuigen dat de werkzaamheden toereikend zijn voor onze doelstellingen en o m vast te
stellen welke eigen werkzaamheden wij zelf moeten uitvoeren. Dossiers van de interne controle
afdeling waarin voor onze jaarrekeningcontrole relevante werkzaamheden zijn gedocumenteerd,
dienen voor ons te allen tijde toegankelijk te zijn, ook na beëindiging van onze werkzaamheden. Dit
ongeacht de reden en/of wijze van beëindiging.

1.6.

Bevestiging

van het college bij de

jaarrekening

W i j zullen het college verzoeken de mededelingen die i n het kader van onze werkzaamheden aan ons
zijn gedaan schriftelijk te bevestigen voorafgaand aan het afgeven van onze controleverklaring bij de
jaarrekening. M e t name zullen wij informeren naar h u n oordeel omtrent inschattingen en subjectieve
posten, alsmede de toereikendheid van de interne beheersingsmaatregelen.
Voorts zullen wij het college vragen schriftelijk te bevestigen dat het effect van eventuele
ongecorrigeerde afwijkingen i n de jaarrekening, zowel afzonderlijk als i n totaal, niet van materieel
belang is voor de jaarrekening als geheel. E e n overzicht van deze posten zal i n de schriftelijke
bevestiging van het college bij de jaarrekening worden opgenomen of eraan worden gehecht.

1.7.

Rapportages

W i j zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden aan u rapporteren i n de v o r m van een
controleverklaring bij de jaarrekening. E r kunnen omstandigheden zijn waarin het, op basis van onze
controlebevindingen, noodzakelijk kan zijn de v o r m en de inhoud van onze verklaring aan te passen.
In aanvulling op onze controleverklaring bij de jaarrekening zullen wij de raad en het college op de
hoogte brengen van eventueel door ons gedurende de controlewerkzaamheden geconstateerde
significante onvolkomenheden i n de interne controle, inclusief procedures met betrekking tot de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking, welke relevant zijn
voor de controle. Aangezien onze controle niet i n de eerste plaats is gericht op het constateren van
dergelijke onvolkomenheden, mag niet worden verwacht dat onze werkzaamheden alle
onvolkomenheden die bij een uitgebreider en gerichter onderzoek naar voren zouden komen, aan het
licht zullen brengen.
Ook zullen w i j , op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, verslag uitbrengen
omtrent de bevindingen voortvloeiend uit ons onderzoek die onder de aandacht dienen te worden
gebracht van de raad en het college.
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2. Overige
2.1.

Aanvullende

dienstverlening
dienstverlening

Naast de controle van de jaarrekening voeren wij , op uw verzoek, controles uit op subsidie- en andere
verantwoordingen. Deze controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig i n Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en, voor zover beschikbaar, i n
overeenstemming met de voor deze verantwoordingen geldende controleprotocollen of anderszins
geldende specifieke voorschriften. Voor zover onze werkzaamheden voor deze verantwoordingen niet
onderwerp zijn van een separate opdrachtbevestiging, zullen zij worden verricht als onderdeel van
onze controlewerkzaamheden en de voorwaarden van toepassing op onze controleopdracht (zoals i n
deze brief omschreven) zij n ook van toepassing op deze verantwoordingen. W i j aanvaarden uitsluitend
verantwoordelijkheid jegens u en de derde ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden
uitgevoerd, maar niet jegens andere derden die deze verantwoordingen i n handen zouden krijgen.

3. Overige
3.1.

bepalingen

Onafhankelijkheid

en

objectiviteit

Op grond van de op ons van toepassing zij nde regelgeving dienen wij i n onze dienstverlening als
accountants ten aanzien van onze assurance cliënten onafhankelij k te zij n. De regelgeving bevat onder
andere beperkingen ten aanzien van de diensten die wij aan onze assurance cliënten kunnen verlenen.

3.2.

Toegang tot

dossiers

Alle werkpapieren en dossiers en andere materialen, rapporten en zaken gecreëerd, ontwikkeld of
uitgevoerd door PwC als onderdeel van ons onderzoek, zij n eigendom van PwC. W i j kunnen verplicht
worden om aan derden, bij voorbeeld toezichthouders en F I O D - E C D , op grond van wettelijke
bepalingen of andere voorschriften informatie te verschaffen of toegang tot onze werkpapieren en
dossiers te verschaffen.
Daarnaast kunnen wij door derden verzocht worden informatie te verstrekken of inzage i n onze
werkpapieren en dossiers te verschaffen. Op grond van geheimhoudingsregels zij n wij verplicht uw
schriftelijke toestemming voor inzage te verkrijgen. Indien een dergelij k verzoek ons bereikt, zullen wij
zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over de voorwaarden waaronder aan dit verzoek kan
worden voldaan en o m uw toestemming te vragen.
Ook de Belastingdienst kan i n het kader van het bovenstaande voor een reguliere belastingcontrole aan
ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage i n onze werkpapieren en dossiers te verschaffen.
Een dergelij k verzoek zal altijd i n eerste instantie aan u en eventueel uw juridisch of fiscaal adviseur
kenbaar worden gemaakt door de Belastingdienst.
Indien een dergelij k verzoek van de Belastingdienst ons bereikt, zullen wij zo spoedig mogelijk contact
met u opnemen en u vragen o m uw instemming schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
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3.3.

Publicatie

van documenten

met de naam van PwC

De controleverklaring is (tezamen met de jaarrekening) bestemd o m te worden overgelegd aan de
raad. Onze controleverklaring mag eerst openbaar gemaakt worden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, door middel van onze aanbiedingsbrief.
Onder openbaarmaking wordt verstaan het verspreiden van een kopie of een gedrukt exemplaar van
de jaarrekening en het opnemen van de jaarrekening op uw internetsite. Mocht u voornemens zijn om
de jaarrekening op uw internetsite te plaatsen of om een gedrukt exemplaar van de jaarrekening te
willen maken dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.
Indien u de jaarrekening inclusief onze verklaring i n een andere v o r m of i n samenhang met andere
(financiële) overzichten wilt publiceren geldt eveneens dat vooraf onze schriftelijke toestemming is
vereist.
Ook andere documenten waarin onze naam wordt genoemd, bijvoorbeeld de managementletter, het
accountantsverslag of andere verantwoordingen waarbij wij een rapportage hebben afgegeven, mogen
niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

3.4.

De kwaliteit

van onze

dienstverlening

De heer S.J. Dul, director, zal optreden als de externe accountant van uw gemeente. W i j willen u te
allen tijde diensten leveren van een hoge kwaliteit teneinde aan uw behoeften te voldoen. W i j zullen u
dan ook o m feedback over onze dienstverlening vragen, zodat wij deze kunnen blijven verbeteren. Als
u zelf op enig moment met ons wilt bespreken hoe onze dienstverlening zou kunnen worden verbeterd,
of als u ontevreden mocht zijn over enig onderdeel van onze diensten, neemt u dan direct contact op
met de persoon die verantwoordelijk is voor dat onderdeel van onze dienstverlening aan u. Mocht u
dit, o m welke reden dan ook, liever met iemand anders bespreken dan met die persoon, neemt u dan
contact op met de heer F . E . van K o m m e r R A , voorzitter van onze Sectorgroep Binnenlands Bestuur. Zo
kunnen wij u verzekeren dat uw belangen zorgvuldig worden behartigd. W i j zullen iedere klacht
zorgvuldig en direct behandelen en wij zullen de resultaten daarvan met u bespreken.

3.5.

Overig

In het kader van onze rol als accountant worden wij niet geacht op de hoogte te zijn van informatie die
aan andere vertegenwoordigers van PwC dan die betrokken zijn bij de controle van de jaarrekening is
verstrekt (waaronder informatie die is verstrekt i n het kader van overige dienstverlening).
W i j verwachten te kunnen rekenen op de volledige medewerking van uw personeel en vertrouwen erop
dat alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die i n het kader van de controle benodigd
zijn, aan ons ter beschikking zullen worden gesteld.

4.

Honoraria

Ons honorarium is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid en de tijd
benodigd o m onze werkzaamheden te verrichten. Ons voorstel voor het honorarium voor de
werkzaamheden, zoals uiteengezet i n deze brief, tezamen met de daarmee samenhangende voorstellen
met betrekking tot de facturering van het honorarium, zullen worden samengevat i n een separate brief
die zal worden verzonden aan de heer F. Baars. Hierover zal eerst nadere afstemming plaatsvinden.
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5.

Overige

Op alle i n deze opdrachtbevestiging beschreven dienstverlening zijn de met de gemeente Hellendoorn
overeengekomen voorwaarden van toepassing.
Deze opdrachtbevestiging is tevens van kracht voor de jaren na 2013, totdat u een nieuwe
opdrachtbevestiging zal worden aangeboden, tenzij de opdracht wordt beëindigd, hetzij door uw
gemeente, hetzij door ons.
Indien u vragen hebt ten aanzien van het bovenstaande dan verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig
mogelijk contact met ons op te nemen.
Graag verzoeken wij u de bijgaande kopie van deze b r i e f t e ondertekenen en te retourneren als
bevestiging van het voorgaande.
Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N . V .

H . Boshove R A
Partner

W i j bevestigen hierbij dat vorenstaande brief een juiste weergave is van de door ons aan u verstrekte
opdracht en van de uitgangspunten die op de opdracht van toepassing zijn.

Getekend namens gemeente Hellendoorn door:

Naam:
Functie:
Datum:
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