
Eindejaarstips: Jaarafsluiting
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Tip 1: Breng uw rapportage- en controleverplichting in kaart
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Tip 2: Bepaal voor de rapportages het dossier en de eigenaar

• Vastgoed

Balans

• Manager vastgoed
• Manager vastgoed
• ...

Eigenaar

• VHE-tabel
• Waardering
• Enz.

Dossier

• Huuropbrengsten

Winst- en  
verliesrekening

• Manager wonen
• Bestuurssecretaris
• ...

Eigenaar

• Standenregister
• Besluit huurverhoging
• Enz.

Dossier
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Tip 3: Schrijf een position paper

In uw jaarrekening neemt u een aantal standpunten in. Leg deze vast in een position 
paper en bespreek dit met uw accountant. Doe dit bij voorkeur voorafgaand aan de 
controle van de jaarrekening.

• Fiscale positie in de jaarrekening
• Marktwaarderingscomplexen
• Functionele winst- en verliesrekening

Voor sommige onderdelen  
speelde dit al:

• Verdeling van DAEB en niet-DAEB
• Gehanteerde materialiteit bij  
 allocatie restposten

Maar voor sommige onderdelen  
is dit nieuw:

Bedenk: de verdeling DAEB/niet-DAEB is dit jaar niet controleplichtig. Maar uw 
verdeling dit jaar bevat de vergelijkende cijfers van volgend jaar!
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Tip 4: Veel informatie is al beschikbaar. Maak gebruik van deze 
publicaties



Waarborg kennis over de jaarafsluiting in de organisatie

Training Jaarafsluiting en jaarrekening van de  
corporaties
In deze training leert u hoe u de jaarafsluiting  
gestructureerd kunt aanpakken. U leert wat de 
voorschriften zijn uit het jaarrekeningrecht, wat 
nieuw is dit jaar en welke ontwikkelingen verder op 
stapel staan. U krijgt praktische handreikingen over 
het opzetten van balansdossiers, gekoppeld aan rollen 
en verantwoordelijkheden in de organisatie. En u 
krijgt hier praktijkvoorbeelden bij.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor managers financiën, 
managers administratie, controllers en andere 
medewerkers die betrokken zijn bij de opstelling van 
de jaarrekening en/of de controle van de jaarrekening 
door de accountant.
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http://fi-academy.nl/opleidingen/control-compliance/jaarafsluiting-en-jaarrekening-van-de-corporatie/
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