Bestuursverklaring Gegevensopvraag “de verantwoordingsinformatie” verslagjaar 2018

Statutaire naam

:

Registratienummer bij de KvK

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Verantwoordelijkheid bestuur
De leiding van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdige
indiening van de verantwoordingsinformatie (dVi) op basis van de Regeling Toegelaten Instelling
Volkshuisvesting. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van de verantwoordingsinformatie
zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Ondergetekende/ondergetekenden verklaart/verklaren:
1. De verantwoordingsinformatie komt overeen met de vergelijkbare gegevens in de jaarrekening en het
bestuursverslag die door de Raad van Commissarissen van de toegelaten instelling, respectievelijk van
elk van aan haar verbonden ondernemingen zijn goedgekeurd.
2. De verstrekte verantwoordingsinformatie bevat geen onjuistheden of onvolledigheden van materieel
belang.
3. De opgegeven WOZ-waarden onder 2.1 zijn juist en volledig. De opgaven hebben betrekking op de
verhuureenheden die de corporatie per 31 december 2018 in eigendom had. De WOZ-waarden hebben
betrekking op de waardepeildatum 1 januari 2018.

4. Voor de bij te voegen bijlagen zijn de volgende naamconventies gehanteerd, indien van toepassing:
Bestuursverklaring:
KvK-nr Bestuursverklaring 2018
Assurancerapport wet- en regelingeving:
KvK-nr Assurance wet en regelgeving
Assurancerapport cijfermatige verantwoording:
KvK-nr Assurance cijfermatige verantwoording
Bezitstabel (onderdeel 2.1 van dVi2018):
KvK-nr WOZ_bezitstabel
Jaarverslag 2018*:
KvK-nr Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018:
KvK-nr Jaarrekening 2018
Volkshuisvestingsverslag 2018:
KvK-nr Volkshuisvestingsverslag 2018
Controleverklaring 2018:
KvK-nr Controleverklaring 2018
Accountantsverslag 2018:
KvK-nr Accountantsverslag 2018
Managementletter 2018:
KvK-nr Managementletter 2018
* Afhankelijk van de publicatievorm kunnen in het jaarverslag ook de stukken Volkshuisvestingsverslag, jaarrekening
2018 en controleverklaring van de onafhankelijke accountant zijn opgenomen.

Ondertekening Bestuur van de Toegelaten Instelling

Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid
Uploaden (als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform statutaire
bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij te voegen.
U gebruikt hiervoor de naamconventie: KvK-nr Bestuursverklaring 2018.

