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Aanbieding controleverklaring 2020

Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u het gewaarmerkte exemplaar van de jaarstukken 2020, voorzien van onze
controleverklaring d.d. 15 april 2021, van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde
Arbeid Kop van Noord-Holland. Tevens ontvangt u een tweede exemplaar van de
controleverklaring.
Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele
handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar
van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam
van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij
openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de
controleverklaring die niet is voorzien van een persoonlijke handtekening.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening, zoals opgenomen in de Overige gegevens van bijgaande
stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarstukken ongewijzigd wordt
vastgesteld door het bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met deze jaarstukken. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring
opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed is afgescheiden van
andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de
jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een
waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde,
door de accountant gecontroleerde programmaverantwoording").
Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van de
directie en te worden aangeboden aan het bestuur. De jaarstukken dient te worden
vastgesteld in het bestuur en de vaststelling dient te worden genotuleerd.
Indien zich nog gebeurtenissen na balansdatum voordoen waarvoor het
verslaggevingsstelsel een aanpassing of toelichting vraagt, voordat de jaarrekening is
vastgesteld en openbaar wordt gemaakt, dan verzoeken wij u dit per omgaande aan ons te
melden. Wij vragen u hierbij specifiek af te wegen of er nog gebeurtenissen zijn uit hoofde
van het Covid-19 virus, waarvoor het verslaggevingsstelsel een aanpassing of toelichting
vraagt.
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het bestuur, omstandigheden
blijken die aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing
nog voor de vergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362,
lid 6 BW en artikel 2:380a BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze hierboven gegeven
toestemming.
Wij verzoeken u vriendelijk contact met ons op te nemen indien u naar aanleiding van het
vorenstaande vragen heeft.

Hoogachtend,
Flynth Audit B.V.

drs. C.M. Dekker-Huige RA

Bijlagen:
▪

gewaarmerkte jaarstukken inclusief controleverklaring Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

▪

controleverklaring was getekend

▪

concept accountantsverslag

▪

verklaringen met gewaarmerkte bijlagen ten behoeve van de verantwoording aan de
gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon
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