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26 oktober 2017

Nieuw Accountantsprotocol 2017 voor
woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een nieuwe 2017-versie van het accountantsprotocol
gepubliceerd. De richtlijn voor de controle van jaarrekeningen van corporaties verschijnt dit jaar eerder
dan gebruikelijk. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn gering.
Het accountantsprotocol voor de controle over verslagjaar 2017 is ruim drie maanden eerder gepubliceerd dan in
voorgaande jaren. De vereniging van woningcorporaties Aedes ziet dat als een "zeer goede ontwikkeling", maar zou
graag zien dat het protocol in de toekomst nog eerder wordt uitgebracht, bij voorkeur voor 1 juli. Het zou dan eventueel
om een voorlopig protocol kunnen gaan.
De wijzigingen ten opzichte van het accountantsprotocol 2016 zijn beperkt, dankzij eveneens beperkte wijzigingen in
de wet- en regelgeving en de dVi over verslagjaar 2017. Waar mogelijk zijn controlewerkzaamheden verlicht. Zo is het
aantal onderdelen in rubriek C waarbij assurance wordt gevraagd, teruggebracht van 22 naar 17. Ook is de
rapporteringstolerantie in het gehele accountantsprotocol komen te vervallen, met uitzondering van drie onderdelen.
Met ingang van verslagjaar 2017 zijn de modellen van de controleverklaring en de assurance-rapporten niet meer
opgenomen in het accountantsprotocol, maar worden die gepubliceerd op de website van de NBA.
Na toetsing heeft de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA het accountantsprotocol over verslagjaar
2017 gekwali ceerd als 'uitvoerbaar'. Het nieuwe protocol is op 25 oktober gepubliceerd op de website van BZK.

Handboek Marktwaardering
Vrijwel gelijktijdig heeft BZK ook een 2017-versie van het Handboek Marktwaardering voor woningcorporaties
uitgebracht. De corporaties kunnen met behulp van dit handboek hun vastgoed in de jaarrekening waarderen,
uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat.
Nieuw in deze editie is onder andere de toevoeging van standaardteksten voor noodzakelijke verklaringen over de
marktontwikkeling, ten behoeve van de accountantscontrole. Ook bij de opstelling van dit handboek zijn COPRO en de
Stuurgroep Woningcorporaties van de NBA betrokken geweest.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

15 maart 2022

BDO marktleider in corporatiesector, marktaandeel
kleinere kantoren toegenomen
Het marktaandeel van kleinere accountantsorganisaties in de
corporatiesector is in 2020 toegenomen. Marktleider is net als in 2019 BDO.
Dat blijkt uit de jaarlijkse... 
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15 december 2021

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 
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05 oktober 2021

RJ-Uiting 2021-11: Presentatie volkshuisvestelijke
bijdrage door toegelaten instellingen
volkshuisvesting
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft 'RJ-Uiting 2021-11: Presentatie
volkshuisvestelijke bijdrage door toegelaten instellingen volkshuisvesting'
gepubliceerd. 
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11 maart 2021

Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster
woningcorporatie
Een gokverslaafde medewerkster van de nanciële administratie van de
Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf
van 240 uur en een... 
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18 november 2020

SAC lanceert Handleiding Subsidiecontroles
De Subsidy Audits Community (SAC) heeft de Handleiding Subsidiecontroles
uitgebracht. Met de handleiding wil de SAC de discussies tussen
subsidieverstrekkers, subsidieontvangers... 

