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Geachte leden van de raad van commissarissen en bestuur, 

Overeenkomstig de door u aan ons verstrekte opdracht, hebben wij de jaarrekening 2019 van 
Woningbouwvereniging Rosehaghe (hierna: Rosehaghe) te Haarlem gecontroleerd. Het is de 
verantwoordelijkheid van het bestuur de jaarrekening op te maken in overeenstemming met artikel 35 
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 
15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring bij de 
jaarrekening te verstrekken.  

In overeenstemming met artikel 393 lid 4 Burgerlijk Wetboek Boek 2 en Controlestandaard 260 
Communicatie met de met governance belaste personen, brengen wij verslag aan u uit over onze 
bevindingen. 

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden 
hebben wij de materialiteit voor de waarde gedreven posten vastgesteld op € 986.000 en voor de 
kasstroom gedreven posten op € 29.000. Afwijkingen als gevolg van fraude of fouten zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

De door ons gecontroleerde jaarrekening geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2019 van  
€ 31.469.787 en een positief resultaat over 2019 van € 2.982.704. Wij geven een goedkeurende 
controleverklaring af bij deze jaarrekening, mits die ongewijzigd wordt vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. In het geval dat de Raad van 
Commissarissen de jaarrekening niet ongewijzigd goedkeurt én de Algemene Ledenvergadering de 
jaarrekening ongewijzigd vaststelt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen over de dan ontstane 
situatie. 
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Wij benadrukken dat dit accountantsverslag uitsluitend bedoeld is om u te informeren over onze 
controlebevindingen en aanbevelingen. Externe toezichthoudende instanties en andere stakeholders 
kunnen u vragen om een afschrift voor hun beoordeling van de financiële stand van zaken van Rosehaghe 
en van de risico’s in de bedrijfsvoering. Wij benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele 
gevolgen van externe verspreiding. 

Op uw uitnodiging zullen wij de vergadering van de raad van commissarissen bijwonen en tijdens deze 
vergadering onze bevindingen bespreken. Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

D. Vermaas RA 
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1. Rosehaghe in beeld 
 
In onderstaand overzicht geven wij een totaalbeeld van de financiële positie en interne beheersing van Rosehaghe 
met verwijzingen naar de verdere uitwerking in dit verslag. De signalering is weergegeven in respectievelijk groen, 
oranje en rood.  

Onderwerp Referentiekader Signalering § 2018 

RESULTAAT  

Resultaat Genormaliseerd resultaat als % van 
totale opbrengsten 

  > 2% 

 < 2%  

 < 0% 
   3.1 

 

FINANCIËLE POSITIE 2019  

Solvabiliteit DAEB o.b.v. 

beleidswaarde 

Eigen vermogen (volgens 
beleidswaarde) als % van 
balanstotaal op basis van 
beleidswaarde 

 > 25% 

 > 20%  

 < 20% 
   3.2. 

 

 

Rentedekkingsgraad (ICR) 

Operationele kasstroom + 
rentelasten – rentebaten in 
procenten van de rentelasten – 
rentebaten (interne lening) 

 > 2,0 

 > 1,4 

 < 1,4 
   3.3. 

 
 

Loan to Value (LtV) Nominale Schuld in procenten van 
de Beleidswaarde 

  < 70% 

 < 75%  

 > 75% 

   3.4. 

 

INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN  

Inzichtelijkheid ICT-landschap,  

risico’s en beheers- 

maatregelen 

Totaalbeeld, gegeven de omvang van de 
organisatie: 

  Toereikend 

 Beperkte tekortkomingen  

 Ontoereikend 

 
  6 

 

 

Administratieve processen    6  
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2. Jaarverslaggeving 2019 en relevante ontwikkelingen 

2.1. Uitbraak Coronavirus  

De uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) heeft vanaf 16 maart 2020 ook grote 
gevolgen voor de Nederlandse maatschappij, (gezondheids)zorg en economie. 
Voor woningcorporaties kunnen de financiële gevolgen bijvoorbeeld gerelateerd 
zijn aan een daling van de vastgoedprijzen, hoger ziekteverzuim van personeel, 
oplopende huurachterstanden door het wegvallen van inkomsten voor de 
huurders etc.  

De overheid heeft toegezegd dat de economische schade zoveel mogelijk zal 
worden gecompenseerd, maar dat neemt niet weg dat het in een aantal gevallen 
tot financiële implicaties kan/ zal leiden.  

Rosehaghe verwacht dat de continuïteit van de vereniging niet in het geding is. 
Dit is ook als zodanig toegelicht in het bestuursverslag en jaarrekening (in de 
toelichting op het ‘risicomanagement’ en de ‘Gebeurtenissen na balansdatum’). 
Wij vinden de analyse en toelichting van Rosehaghe op basis van de huidige 
inzichten toereikend. Als gevolg van het vorenstaande hebben wij in onze 
controleverklaring dan ook geen nadere paragraaf ter benadrukking van het 
continuïteitsrisico opgenomen. 

Wij adviseren om de financiële impact van de uitbraak van het Coronavirus 
kritisch te volgen. Wij benadrukken daarbij aandacht te besteden aan de 
ontwikkelingen in de liquiditeit, aangezien deze ontwikkelingen aanzienlijk 
kunnen afwijken van het verloop van opbrengsten en kosten.  

 

2.2. Kosten of investeringen 

In 2019 hebben BZK, Aw en WSW door middel van de notitie ‘Definities 
onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’ het 
onderscheid tussen investeringen en onderhoud nader gedefinieerd. Met ingang 
van 2020 zal het volgende onderscheid tussen onderhoud en verbeteringen op 
de jaarrekening van toepassing zijn: 

 Onderhoud: de werkzaamheden die naar hun aard dienen om een verhuur-
bare eenheid, danwel complex – in vergelijking met de toestand waarin die 
zich bij stichting of latere verandering bevond – in bruikbare staat te 
herstellen en aldus de ingetreden achteruitgang op te heffen; dit ongeacht 
de omvang van de uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn: 

o uitgaven voor de vervanging van daken, voegwerk en kozijnen; 
o uitgaven voor de vervanging van keukens, badkamers en toiletten. 
 

 Verbetering: de werkzaamheden die dienen om aan de onroerende zaak of 
een zelfstandig gebouwdeel een wezenlijke verandering aan te brengen, 
waardoor de onroerende zaak naar inrichting, aard en omvang een wijziging 
heeft ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn:  

o uitgaven naar verduurzaming naar energieneutraal; 
o aanpassingen in de plattegrond; 

De definities voor 

onderhoud en beheer 

gelden met ingang van 

boekjaar 2019 voor de 

beleidswaarde. 
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o verhoging van het uitrustingsniveau van onderdelen van de 
woningen; 

o toevoegen van installaties, zoals zonnepanelen. 
 

De nieuwe definities zijn met ingang van 2019 door Rosehaghe geïmplementeerd 
bij de bepaling van de beleidswaarde (oftewel in de begroting 2020). Vanaf 2020 
zijn de nieuwe definities ook verplicht in de jaarrekening en optioneel ook 
toegestaan in de jaarrekening 2019 te implementeren. Dit laatste heeft 
Rosehaghe gedaan. Wij hebben hier geen bijzonderheden bij geconstateerd.  

 

2.3. Nieuwe normen Aw/ WSW  

Op 28 april 2020 publiceerde Aw en WSW het financieel kader met ratio’s en 
grenswaarden. In een bestuurlijke brief (verticaal toezicht Aw-WSW) is nader 
toelichting gegeven op de achtergrond en totstandkoming van de definities van 
de ratio’s en bijbehorende grenswaarden.  

De ratio’s en grenswaarden zijn per direct van toepassing (verslagjaar 2020). Ook 
heeft de Aw in de bijlage ‘berekeningswijze ratio's Aw en WSW’ de definities van 
de ratio’s op detailniveau weergegeven. U kunt dit als hulpmiddel gebruiken voor 
het bepalen van uw eigen uitkomsten. 

In de tabel hieronder staan de nieuwe ratio’s en grenswaarden toegelicht: 

 

De definities van de continuïteitsratio’s (ICR, LTV, Solvabiliteit) zijn ongewijzigd 
ten opzichte van de ratio’s die zijn gepubliceerd in het gezamenlijk beoordelings-
kader Aw/WSW.  

Ten aanzien van de discontinuïteitsratio’s (Dekkingsratio en Onderpandratio) 
vinden twee wijzigingen plaats: de toevoeging van de onderpandratio en de 
marktwaarde van leningen: 

1) Toevoeging van de onderpandratio: er bestond al een dekkingsratio voor de 
gehele corporatie. Daarmee wordt in geval van discontinuïteit bepaald of de 
(markt)waarde van het bezit voldoende is om de schuldpositie af te lossen. 
Aan deze dekkingsratio wordt de onderpandratio toegevoegd. Met deze ratio 
wordt bepaald of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het 
onderpand (DAEB-vastgoed, en niet-DAEB-vastgoed waarop het WSW 
hypotheek heeft gevestigd) voldoende is om de geborgde schuldpositie af te 
lossen. 

Financieel kader 

Aw/WSW gereed.  
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2) Marktwaarde leningen: in plaats van de nominale schuldpositie wordt de 
marktwaarde van de schuldpositie in de discontinuïteitsratio’s opgenomen. 

 

3. Financiële positie 2019 

3.1.  Resultaat  

3.1.1. Analyse van het resultaat  

Het saldo van de winst- en verliesrekening 2019 bedraagt € 2.982.704 en is 
beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In onderstaande opstelling worden 
deze geëlimineerd, waardoor een genormaliseerd resultaat wordt berekend. 

2019 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Resultaat volgens winst- en verliesrekening 2.983        3.029        3.658        

Eliminatie bijzondere posten:

- Dakrenovatie -            787           672           

- Niet-gerealiseerde waardeverandering vg. 2.719-        3.371-        3.831-        

- fiscale last/bate 76             50-             90-             

Genormaliseerd resultaat 340           395           409           

 

3.1.2. Toelichting bi jzondere posten  

De laatste fase van de dakrenovatie is in 2018 afgerond. Als gevolg hiervan is in 
2019 weer een positief resultaat behaald. Ook voor de komende jaren wordt een 
positief resultaat verwacht. Voor de toezichthouder was deze ontwikkeling 
voldoende reden om het verscherpt toezicht op te heffen. 

3.1.3. Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuil le  

De niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille is het gevolg van 
het waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Dit betreft de jaarlijkse 
mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie die 
gewaardeerd zijn op basis van marktwaarde verhuurde staat. In 2019 is de waarde 
mutatie positief. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de marktwaarde in 
2019. Zichtbaar is dat de woningmarkt in Haarlem ook in 2019 een sterk stijgende 
ontwikkeling kent wat terug te zien is in de marktwaarde verhuurde staat. 
 

3.1.4. Vennootschapsbelasting  

Rosehaghe behaalde over 2019 een positief fiscaal resultaat dat kan worden 
verrekend met de fiscale verliezen (groot € 1.728.272), welke de afgelopen jaren 
zijn ontstaan ten gevolge van de uitgevoerde dakrenovaties Hierdoor ontstaat er 
over het boekjaar 2019 geen acute belastingschuld.  
 

Het genormaliseerde 

resultaat is in lijn met 

voorgaande jaren.  
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Belastingen Bedrag  

Acute belastinglast (2019)                                                                 -/- €   0  

Mutatie belastinglatenties (actief)                                                  -/- €    76.511  

Totaal €    76.511 

 

3.2. Vermogenspositie  (solvabil iteit  op basis van beleidswaarde )  

In uw jaarverslag zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen. Deze kengetallen 
zijn afgezet tegen de normen van het WSW.  

Omschrijving 2019 2018 Norm Oordeel

Solvabiliteit obv beleidswaarde 52% 67% >25% GOED

 

Zichtbaar is dat de solvabiliteit op basis van beleidswaarde voldoet aan de 
ondergrens die het WSW aanhoudt. De solvabiliteit geeft inzicht in de eigen 
vermogenspositie van Rosehaghe, rekening houdende met het eigen beleid. De 
jaarrekening presenteert de eigen vermogenspositie op marktwaarde. Een deel 
van dat gerapporteerde eigen vermogen kan niet worden gerealiseerd door het 
volkshuisvestelijk beleid. Om de eigen vermogenspositie te bepalen, rekening 
houdende met het eigen beleid, is een correctie voor de maatschappelijke 
bestemming nodig. Die correctie wordt berekend middels het verschil tussen 
marktwaarde en beleidswaarde. 

 

3.3. Rentedekkingsgraad ( ICR)  

De rentedekkingsgraad geeft aan hoe vaak uit de netto kasstroom (netto-
inkomsten) de verschuldigde rente aan de geldverschaffers kan worden betaald. 
Hoe hoger de rentedekkingsgraad, des te kleiner het risico dat de corporatie de 
renteverplichtingen niet kan nakomen. 

Omschrijving 2019 2018 Norm Oordeel

Rentedekkingsgraad (ICR) 7,5         neg. >1,4 GOED  

Voor deze netto kasstroom maakten wij gebruik van uw gegevens in het 
jaarverslag. Het daarop gebaseerde kengetal ligt in 2019 boven de ondergrens die 
het WSW aanhoudt. 

De ICR is gestegen ten opzichte van 2018. Dit is vooral het gevolg van de uitgaven 
voor dakrenovatie in 2018.  

 

3.4. Loan to Value (LtV)  

De LtV toetst of de vastgoedportefeuille op lange termijn voldoende kasstromen 
genereert ten opzichte van de nominale schuldpositie. De lange termijn 
opbrengstpotentie van het vastgoed wordt berekend middels de beleidswaarde 
en houdt rekening met het corporatiebeleid.  

De rentedekkingsgraad 

(ICR) voldoet aan de 

WSW-norm. 

De Loan to Value voldoet 

aan de WSW-norm. 

De vermogenspositie  

is ruim toereikend te 

noemen. 
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Omschrijving 2019 2018 Norm Oordeel

Loan to Value (LtV) 20% 24% < 75% GOED

 

De Loan to Value voldoet aan de WSW-norm. Wij maakten gebruik van uw 
gegevens in het jaarverslag. Het daarop gebaseerde kengetal ligt in 2019 onder 
de norm van 75% die het WSW aanhoudt.  
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4. Algemene controlebevindingen bij de jaarverslaglegging  2019  

4.1. De jaarrekening 

4.1.1. Algemeen 

De jaarrekening van Rosehaghe is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder de richtlijn 645 Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting. Op grond van deze richtlijn is Rosehaghe tevens 
verplicht een bestuursverslag op te stellen.  

Wij hebben vastgesteld dat het bestuursverslag van Rosehaghe in voldoende 
mate voldoet aan deze vereisten en dat er – voor zover wij dat kunnen 
beoordelen – geen sprake is van tegenstrijdigheden tussen bestuursverslag en 
jaarrekening. Tevens constateren wij geen materiële afwijkingen (op basis van 
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins) in het 
bestuursverslag. 

4.1.2. Het verloop van onze controlewerkzaamheden  

Vooruitlopend op onze controlewerkzaamheden is door Rosehaghe de concept-
jaarrekening opgesteld en is een zogenaamd ‘balansdossier’ samengesteld. Bij 
aanvang van de controle stelden wij vast dat de waardering van de vastgoed-
beleggingen en de beleidswaarde nog niet beschikbaar waren. Gaandeweg de 
controle is de jaarrekening nog aangepast met betrekking tot de verwerking van 
de investeringen in zonnepanelen welke niet aan een specifieke woning zijn toe 
te wijzen en derhalve niet in de waardering van de vastgoedbeleggingen wordt 
verwerkt. Daarnaast heeft Rosehaghe de jaarrekening (alsnog) aangepast aan de 
eerder genoemde notitie middels het opnemen van de post “overige 
organisatiekosten” in de winst- en verliesrekening. De normen voor de 
beleidswaarde sluiten hierdoor beter aan op de gepresenteerde cijfers. 

4.1.3. Verwerking van geconstateerde afwijkingen  

Tijdens de jaarrekeningcontrole zijn kwantitatieve correcties doorgevoerd 
(verwerking zonnepanelen en beleidswaarde). Ook zijn (kwalitatieve) correcties 
zoals toelichtingsvereisten en presentatiewijzigingen verwerkt.  

Inhoudelijk zijn er over de jaarrekening 2019 en de hiervoor genoemde correcties 
geen meningsverschillen geweest met het bestuur. Door de constructieve 
samenwerking tussen de medewerkers van Rosehaghe en het controleteam, is 
de jaarrekeningcontrole goed verlopen.  

Er resteren geen ongecorrigeerde afwijkingen.  

De balans, winst- en 

verlies en het kasstroom-

overzicht zijn opgesteld 

volgens het model zoals 

opgenomen in de RTIV.  

Onze controlewerk-

zaamheden zijn voldoende 

voorbereid door 

Rosehaghe. De controle is 

goed verlopen.  

Er is geen sprake van 

ongecorrigeerde 

afwijkingen. 
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5. Controlebevindingen bij specifieke posten in de jaarrekening  

5.1. Marktwaarde verhuurde staat  

De marktwaarde in verhuurde staat is een belangrijk onderdeel geweest in onze 
controle. Door middel van een mutatie-analyse, zijn door uw organisatie per 
objectgegeven de basisgegevens 2019 afgezet tegen de definitieve basisgegevens 
2018. Mutaties die hieruit zijn voortgekomen hebben we geanalyseerd en onze 
controle op ingericht. De basisgegevens bestaan enerzijds uit statische gegevens 
(bouwjaren, m2, etc.) en anderzijds uit dynamische gegevens (WOZ-waarde, 
huren, mutatiekans etc.).  

Uitgangspunt is dat in theorie de statische basisgegevens niet muteren. De 
dynamische basisgegevens zullen als gevolg van jaar t+1 logischerwijs wel kunnen 
wijzigen.  

Bezit Marktwaarde 
2019 €  

Marktwaarde 
2018 € 

Waardering 

Woningen/`t Zaeltje 32.873.624 30.182.969 Full-versie 

Totaal 32.873.624 30.182.969  
 

De berekening van de marktwaarde voor de woningen is door middel van de full- 
versie uitgevoerd door Jones Lang Lasalle N.V. (JLL).  

 

5.2. Beleidswaarde 

In de jaarstukken 2019 is voor het 2e jaar de beleidswaarde toegelicht.  

De beleidswaarde van Rosehaghe is als volgt:  

Uitgangspunt voor de beleidswaarde is de marktwaarde in verhuurde staat zoals 
opgenomen in de balans van Rosehaghe (DAEB en niet-DAEB). Door middel van 
een 4-tal afslagen (op basis van het eigen beleid) wordt de beleidswaarde 
bepaald. Hiermee worden algemene marktnormen, zoals gehanteerd in de 
marktwaardebepaling aangepast door normen die voortkomen uit het beleid van 
Rosehaghe. 

 

 

De marktwaarde 

verhuurde staat is de 

wettelijk 

voorgeschreven 

waarderingsgrondslag 

voor toegelaten 

instellingen.  

2019 is het 2e jaar 

waarin de 

beleidswaarde is 

toegelicht. 
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De totale beleidswaarde bedraagt € 11,3 miljoen (2018 € 10,2 miljoen). Een 
stijging van 10% (de markwaarde verhuurde staat is met 8,9% gestegen). 

Duidelijk is dat de beleidswaarde, vanuit de externe toezichthouders ook nog in 
ontwikkeling is. De mutatie van de beleidswaarde 2019 is ook verklaarbaar door 
een wijziging in de berekeningssystematiek. De drie belangrijkste zijn:  
 

 in 2018 werden overdrachtskosten nog gecorrigeerd op de beleidswaarde. In 
2019 is bepaald dat deze kosten niet meer ingerekend moeten worden; 

 vanaf 2019 wordt gerekend met het langjarige beleidsonderhoud waarmee 
ook het hanteren van het minimum van markt- of beleidsonderhoud vanaf 
het 16e jaar niet meer van toepassing is.  

 tot slot wordt met ingang van 2019 niet meer gerekend met de reguliere 
huurstijging boven inflatie uit de marktwaarde. In plaats daarvan wordt het 
eigen beleid gevolgd.  

 
Het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde wordt aangeduid als de 
maatschappelijke bestemming. Wij hebben de berekeningssystematiek, 
gehanteerde uitgangspunten (afslagen) en toelichting in de jaarrekening 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 

5.3. Naleving WNT-voorschriften  

Zoals ook over 2018 behoort Rosehaghe te voldoen aan de WNT (Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Over 2019 zijn 
de maxima van de vergoedingen aan de leden van de RvC en voor het bestuur 
verhoogd als gevolg van een indexering. In 2019 gelden de volgende normen in 
klasse B: 

WNT normen 2019 2018 Voldaan 

Bestuurder € 102.000 € 98.000 JA 

Voorzitter RvC € 15.300 € 14.700 JA 

Lid RvC € 10.200 € 9.800 JA 
 

De bezoldiging van de bestuurders en de raad van commissarissen is juist 
verantwoord in de jaarrekening 2019. 

5.3.1. Bevestiging volledigheid  

Wij hebben de toepassing van de WNT door Rosehaghe gecontroleerd 
overeenkomstig het Controleprotocol WNT 2019. Daarbij hebben wij ons 
gebaseerd op de in de jaarrekening verantwoorde gegevens en bedragen en de 
daaraan ten grondslag liggende administratieve bescheiden. Het kan echter zijn 
dat een bepaalde verwerkingswijze van (kosten)vergoedingen aan de raad van 
bestuur en/of Raad van Commissarissen in de financiële administratie, niet vooraf 
door ons is geïdentificeerd. Deze vergoedingen zouden dan al dan niet terecht, 
buiten de WNT-verantwoording kunnen zijn gebleven en buiten de reikwijdte van 
onze controlewerkzaamheden.  

Rosehaghe heeft in 

2019 voldaan aan de 

WNT voorschriften.  
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Als de WNT-verantwoording niet strookt met uw beeld van de werkelijkheid of 
met uw eigen administratie, verzoeken wij u ons per omgaande te informeren. 
Wij kunnen dan op grond van uw informatie onze controlebevindingen 
evalueren.  

 

6. Interne beheersing 

6.1. Algemeen 

Vanuit onze controleopdracht hebben wij aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben met het 
financieel beheer. Deze interne beheersingsmaatregelen zijn voornamelijk 
ingebed in de volgende processen:  

 planning- en controlcyclus; 

 opbrengstverantwoording; 

 personeels- en salarisadministratie. 

De aard en omvang van de (administratieve) organisatie van Rosehaghe brengt 
beperkingen met zich mee om alle risico’s van fouten en/of fraude te voorkomen 
door effectieve interne beheersingsmaatregelen. Bij onze controleaanpak 
houden wij daar rekening mee door een overwegend gegevensgerichte 
controleaanpak. 

De primaire boekhoudkundige verwerking wordt verzorgd door Cramer 
Accountants en Belastingadviseurs waarnaast de heer Rood van Rood 
Accountants een rol als extern controller vervult.  

De “lijnen” tussen de externe controller en het bestuur zijn kort. Er is regelmatig 
contact. Het bestuur is ook zichtbaar betrokken bij de diverse handelingen en de 
goedkeuring van facturen. 

Wij vinden dat er binnen Rosehaghe – rekening houdend met het vorenstaande 
– geen sprake is van belangrijke tekortkomingen in de interne beheersings-
maatregelen rond de financiële verslaglegging. 

 

6.2. ICT en bescherming persoonsgegevens  

Wij hebben kennisgenomen van de organisatie en toepassing van ICT-middelen 
binnen Rosehaghe, voor zover relevant in het kader van onze opdracht voor de 
controle van de jaarrekening. Daarnaast hebben wij kennisgenomen van de 
maatregelen die getroffen zijn om persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben 
geen bijzonderheden geconstateerd.  

 

Onze controleaanpak is 

overwegend 

gegevensgericht.  
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6.3. Managementinformatie  

Wij hebben kennisgenomen van de managementinformatie. Hier hebben wij geen 
bijzondere tekortkomingen in geconstateerd en achten de management-
informatie van voldoende niveau.  

 

6.4. Naleving wet- en regelgeving  

Bij onze controle van de jaarrekening houden wij rekening met het risico van 
materiële fouten als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving. Met 
name richten wij ons daarbij op de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en fiscale 
wetgeving. Onze controle heeft geen relevante afwijkingen van wet- en 
regelgeving aan het licht gebracht.  

Het betrekken van de naleving van wet- en regelgeving bij onze controle-
werkzaamheden is overigens gebaseerd op onze beroepsregels, in het bijzonder 
hoofdstuk 250 van de Controle- en Overige Standaarden, waaruit wij citeren: “De 
accountant dient (…) de controle op te zetten en uit te voeren met een 
professioneel-kritische instelling voor omstandigheden en gebeurtenissen die 
twijfel oproepen omtrent de vraag of de entiteit zich houdt aan wet- en 
regelgeving” en “Echter kan niet worden verwacht dat een controleopdracht zal 
leiden tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving.” 

 

6.5. Automatisering  

 Ingevolge artikel 393, lid 4, BW 2 dienen wij in ons accountantsverslag onze 
bevindingen te rapporteren aangaande de betrouwbaarheid en continuïteit van 
de geautomatiseerde gegevensverwerking. Door ons heeft ter zake een 
beoordeling plaatsgevonden voor zover noodzakelijk voor de jaarrekening-
controle. Onze controle heeft geen bevindingen opgeleverd die in dit kader 
dienen te worden gerapporteerd. Bevindingen en aanbevelingen aangaande de 
voor specifieke (administratieve) processen relevante automatiseringsaspecten 
zijn verwerkt in de desbetreffende paragrafen van dit verslag. 

Zoals hiervoor is aangegeven richten wij ons bij onze controle alleen op de 
automatiseringsaspecten die van belang zijn voor de controle van de 
jaarrekening. Als u hiertoe aanleiding ziet, kunnen wij ook een uitgebreider 
onderzoek doen naar de algemene en/of specifieke beheersingsmaatregelen rond 
de geautomatiseerde gegevensverwerking door een gecertificeerd IT-auditor.  

 

6.6. Frauderisicobeheersing  

Ingevolge onze beroepsregels, in het bijzonder hoofdstuk 240 van de Controle- 
en Overige Standaarden, dient de accountant bij de controle van de jaarrekening 
een aantal specifiek genoemde procedures uit te voeren, gericht op het risico van 
fraude. Bij onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij geen aanwijzingen 
van fraude verkregen die wij op grond van deze regels aan u zouden moeten 
melden. 

Er zijn geen overtredingen 

van wet- en regelgeving of 

aanwijzingen van fraude 

geconstateerd met een 

mogelijk materieel effect 

op de jaarrekening. 

Managementinformatie is 

van toereikend niveau.  

Er zijn geen relevante 

afwijkingen van wet-  

en regelgeving 

geconstateerd.  

Er zijn in algemene zin 

geen kritische bevindingen 

bij de betrouwbaarheid  

en continuïteit van de 

geautomatiseerde 

gegevensverwerking.  
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7. Onafhankelijkheid 

Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische) 
verantwoordelijkheid. Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks - voor uw 
beoordeling van onze onafhankelijkheid - de werkzaamheden die door ons zijn 
verricht naast het controleren van financiële verantwoordingen en het 
uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie.  

Met betrekking tot het verslagjaar 2019 hebben wij naast onze controle-
werkzaamheden geen andere werkzaamheden voor u verricht. 

 

8. Slot 

Wij vertrouwen erop u met dit accountantsverslag voldoende te hebben 
geïnformeerd over onze controlebevindingen en u van dienst te zijn geweest met 
de vermelde ontwikkelingen en aanbevelingen. 

Wij bevestigen onze 

onafhankelijkheid voor  

de uitvoering van de 

jaarrekeningcontrole. 


