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COVID-19
op verslaggeving van beleggingsentiteiten
door Bart van der Weijden en Gino Martens | 1 juli 2020

Inleiding
COVID-19 heeft in het eerste halfjaar van 2020 een grote impact gehad op
de wereld. Deze impact heeft ook zijn weg gevonden naar de verschillende
onderdelen van het jaarverslag, waaronder het bestuursverslag en de
gebeurtenissen na balansdatum. Het omgaan met een pandemie in de
verslaggeving is nieuw voor zowel beheerders van beleggingsentiteiten (hierna
‘beheerders’) als voor hun accountants. Deze situatie heeft tot veel vragen
geleid over de behandeling van COVID-19 in het jaarverslag.
In dit artikel delen we de uitkomsten van ons onderzoek naar de wijze waarop
beheerders en accountants invulling hebben gegeven aan de gevolgen en
onzekerheden van COVID-19 in het jaarverslag over 2019. Ook delen wij enkele
best practices die als leidraad kunnen fungeren voor de omgang met mogelijke
ingrijpende gebeurtenissen in de toekomst.
In ons eerdere artikel ‘COVID-19 gebeurtenissen’ (Knowledge Investors d.d. 31 maart
2020) hebben wij gekeken hoe RJ 160 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ moet
worden geïnterpreteerd in het kader van COVID-19. De verwachting destijds was
dat COVID-19 een zeer significant effect zou hebben op de performance van een
beleggingsentiteit en de volatiliteit van de intrinsieke waarde. In dit artikel gaan
wij in op het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd naar de praktische invulling
op het jaarverslag enerzijds, waar de ‘gebeurtenissen na balansdatum’ en ‘het
bestuursverslag’ onderdeel van uitmaken, en de controleverklaring anderzijds.
Gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160) en het bestuursverslag (RJ 400):
hoe zat het ook alweer?
RJ 160 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ schrijft voor dat een toelichting moet
worden gegeven over de aard van de gebeurtenis en de financiële impact
voor de beleggingsentiteit, bijvoorbeeld aan de hand van recente cijfers.
Als het niet mogelijk is inzicht te geven in de financiële impact, dan dient de
beleggingsentiteit expliciet aan te geven dat het kwantificeren van de impact en/
of de gevolgen daarvan niet mogelijk is. Ook dient een onderbouwing van de
continuïteitsveronderstelling naar aanleiding van COVID-19 te worden toegelicht.
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RJ 400 ‘Bestuursverslag’ vereist dat significante risico’s en onzekerheden
worden benoemd en gewogen, inclusief vermelding van eventueel aangepaste
maatregelen. In ons eerder genoemde Knowledge Investors artikel hebben wij
enkele categorieën genoemd die zinvol lijken om stakeholders te informeren.
In dit artikel zullen wij, zonder deze categorieën te herhalen, onder andere
beoordelen of en in hoeverre hier opvolging aan is gegeven.

Wat hebben wij onderzocht?
Aan de hand van 20 in Nederland publiek aangeboden beleggingsentiteiten hebben wij onderzocht of en in
hoeverre de gevolgen van COVID-19 worden verantwoord in het jaarverslag, waaronder ‘het bestuursverslag’ en de
‘gebeurtenissen na balansdatum’, en de controleverklaring. Dit hebben wij gedaan op basis van 16 onderzoeksvragen.
Hieronder hebben wij de meest opvallende en relevante resultaten opgenomen.

Wordt COVID-19 genoemd in het jaarverslag?
We zien dat in zes jaarverslagen géén aandacht
is besteed aan de COVID-19 ontwikkelingen. Deze
zes jaarverslagen zijn vóór 3 maart 2020 afgerond
en gepubliceerd. Dit is nog voordat de World
Health Organization (WHO) COVID-19 als pandemie
bestempelde (11 maart 2020) en premier Rutte de
intelligente lockdown in Nederland afkondigde (16
maart 2020). Dit verklaart logischerwijs waarom de
accountants met deze jaarverslagen zonder toelichting
over COVID-19 akkoord zijn gegaan.

Toelichting COVID-19 in jaarverslag
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Hoe wordt COVID-19 toegelicht in het jaarverslag?
Van 14 jaarverslagen waarin wel aandacht is besteed aan COVID-19, hebben wij onderzocht in welke mate
toelichtingen zijn opgenomen. Wij hebben hierbij onderscheid gemaakt naar:
•	Uitgebreid toegelicht, wanneer de gevolgen en risico’s van COVID-19 op meerdere plaatsen in het jaarverslag
uitgebreid worden toegelicht;
•	Voldoende toegelicht, wanneer de gevolgen en risico’s van COVID-19 in een enkele paragraaf wordt toegelicht of
beperkt op meerdere plaatsen in het jaarverslag;
•	Beperkt toegelicht, wanneer de gevolgen en risico’s van COVID-19 maar in één of enkele zinnen is toegelicht of
slechts summier aandacht krijgt.
Omvang toelichtingen COVID-19
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Uitgebreid

In 9 van deze 14 jaarverslagen is in het jaarverslag
uitgebreid aandacht besteed aan COVID-19. Dit houdt
in dat op meerdere plaatsen in het jaarverslag een
toelichting is opgenomen, zowel in ‘het bestuursverslag’
als onder de ‘gebeurtenissen na balansdatum’, en dat
deze toelichting meerdere onderdelen heeft geraakt,
zoals de financiële en operationele impact op het
fonds.
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Heeft COVID-19 impact op de strategie?
Wat ons verder is opgevallen, is dat bijna geen enkel
beleggingsentiteit vindt dat COVID-19 impact heeft op
hun strategie. Van de negen jaarverslagen noteren
vijf helemaal geen toelichting hierover, terwijl in drie
jaarverslagen expliciet wordt vermeld dat COVID-19 géén
impact op de strategie heeft. Het laatste jaarverslag licht
toe dat COVID-19 slechts beperkt impact heeft op de
strategie.

Impact COVID-19 op strategie
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Wat zegt de controleverklaring specifiek over COVID-19?
In NBA Alert 42 ‘Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden’ staat met name de impact van COVID-19 op de
continuïteit centraal. Er wordt ingegaan op zowel de tekst die het jaarverslag moet bevatten als de tekst die in de
controleverklaring terug moet komen. In deze laatste categorie neemt de NBA een voorbeeldtekst op waarin wordt
verwezen naar de relevante passage in het jaarverslag waar de onzekerheden omtrent de continuïteit als gevolg
van COVID-19 worden beschreven.
De helft van de onderzochte jaarverslagen waar COVID-19
een rol speelt, is gecontroleerd door een Big Four kantoor.
Van de Big Four kantoren hebben drie een verwijzing
naar de relevante COVID-19 passages opgenomen in hun
controleverklaringen. Bij de niet Big Four kantoren zien
wij géén verwijzing in de controleverklaringen staan. Dit
lijkt te impliceren dat de vaktechnische afweging bij de
Big Four kantoren anders is geweest dan bij de niet Big
Four kantoren. Wij zijn van mening dat het opnemen
van een dergelijke verwijzing in de controleverklaring
past in de ontwikkeling van de laatste jaren waarin de
controleverklaring is uitgebreid met meer specifieke
onderwerpen.

Spreiding verwijzing controleverklaringen
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Wat zijn goede voorbeelden?
In de bijlage bij dit artikel hebben wij twee voorbeelden opgenomen die op een goede wijze zijn ingegaan op de
impact die COVID-19 heeft op de beleggingsentiteit.
De eerste betreft het jaarverslag van het Huurwoningen Nederland Fonds. In verband met de onzekerheid die
COVID-19 voor de toekomst brengt, is in dit jaarverslag gekozen om drie scenario’s te presenteren: een positief, een
neutraal en een negatief scenario. In elk scenario wordt ingegaan op de gevolgen voor de beleggingsentiteit.
Het tweede jaarverslag betreft het Fundshare Umbrella Fund. De hierin opgenomen toelichting zet de verschillende
risico’s en de mitigerende maatregelen die de beleggingsentiteit hierbij heeft genomen op een goede wijze uiteen.
Conclusie
We hebben gezien dat de meeste onderzochte jaarverslagen uitgebreid stil staan bij de gevolgen van COVID-19.
We zien wel dat slechts in een beperkt aantal gevallen, enkel bij drie van de Big Four kantoren, in de
controleverklaring hiernaar wordt verwezen. De opgenomen best practices laten zien dat het benoemen
van de onzekerheden, inclusief de risico’s en mitigerende maatregelen, een goede manier is van het
geven van een toelichting op de onzekerheden rondom COVID-19.
Tot slot
We hopen met dit artikel inzicht te geven in de wijze waarop verschillende beheerders en
accountants met de COVID-19 onzekerheden zijn omgegaan. Voorts hopen wij dat
beheerders en accountants op basis hiervan wellicht verbeterpunten zien voor
toekomstige verslagen, waaronder de komende halfjaarberichten, en dat
dit als leidraad kan fungeren voor de omgang met mogelijke ingrijpende
gebeurtenissen in de toekomst zoals klimaatverandering. In ons volgende
artikel zullen we namelijk stilstaan bij de impact van ESG-verslaggeving
op beleggingsentiteiten, één die een nog veel grotere impact op
verslaggeving zal hebben.
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Coronavirus
Het coronavirus houdt ons land en de rest van de wereld sinds kort in de greep. Wat de gevolgen van dit virus voor het Huurwoningen Nederland Fonds is
hebben we geanalyseerd aan de hand van een 3-tal scenario’s denkbaar (positief, neutraal en negatief )

1. Positief scenario
De wereldwijde maatregelen van sociale isolatie tot social distancing, leiden tot een beheersbaar aantal besmettingen dat eind april op mondiale schaal
langzaam terugloopt. Het virus blijft beheersbaar. In het najaar ondervindt men in het dagelijks leven nauwelijks meer hinder van het virus dan normaal. In de
eerste helft van 2021 is een vaccin wereldwijd beschikbaar. Dit leidt tot een zeer korte, hevige recessie waarbij Nederland simpelweg even heeft stilgestaan. Het
steunpakket van de overheid draagt bij aan de minimale permanente schade aan de Nederlandse economie. In de zomer gaan Nederlanders weer op vakantie
en in het najaar denkt men alweer aan de lage hypotheeklasten van die grotere woning die te koop staat.

2. Neutraal scenario
Omdat Europa meer verdeeld is, duurt het langer voordat de sociale isolatie maatregelen tot de noodzakelijke beheersbaarheid leiden. In maart en april loopt
het aantal geïnfecteerden in Europa op naar een moeizaam beheersbaar niveau. Pas in de zomer van 2020 is er weer sprake van een beheersbare situatie.
Er blijft onzekerheid over de terugkeer van het virus in het najaar. Met uitzondering van een enkel exces in een aantal regio’s, blijkt het virus afdoende
beheersbaar. Onzekerheid over het virus leidt tot een verlengde periode van veel minder uitgaven van zowel particulieren als bedrijven. Spaartegoeden zullen
in 2020, ondanks de negatieve spaarrente, oplopen naar nieuwe records. In 2021 neemt het consumentenvertrouwen en de bereidheid tot investeren weer
toe. Financiële instellingen zullen een verminderde bereidheid laten zien tot kredietverlening als gevolg van gekelderde resultaten in 2020. Uiteindelijk blijkt
de tijd de mogelijke problemen op te lossen.

3. Negatief scenario
60% van de Nederlandse bevolking raakt in 2020 en 2021 besmet met het coronavirus, waarvan 1,5 miljoen mensen in een ziekenhuis belanden. Wereldwijd
is een vergelijkbaar beeld zichtbaar. Het virus houdt aan tot de lente van 2021. Een ‘normale’ economische groei wordt pas weer in 2022 bereikt. Een dergelijk
scenario heeft uiteraard een zeer negatieve impact op de Nederlandse economie. Een recessie met daarbij een sterk oplopend overheidstekort en hogere
werkloosheid is het gevolg. Investeringen van bedrijven worden uitgesteld, ondernemingen gaan, ondanks overheidssteun, failliet, consumentenvertrouwen
en bestedingen duikelen omlaag en bancaire financiering is beperkt beschikbaar (alleen voor bestaande klanten, defensief vastgoed en lage LTV’s).

Impact op Huurwoningen Nederland Fonds
Het moge duidelijk zijn, in elk scenario verwachten wij dat het woningtekort in 2021 en 2022 verder zal oplopen dan tot nu toe werd voorzien. Structureel
betekent dit dat een belegging in woningen daardoor interessanter zal blijken. Maar in elk scenario is er ook een periode van een tijdelijke vraaguitval naar
woningen met bijbehorende negatieve consequenties.

Positief beleggingsresultaat voor positief en neutraal scenario
De belangrijkste peilers van het rendement van Huurwoningen Nederland Fonds zijn huurinkomsten, de ontwikkeling van woningprijzen en (in mindere mate) de
financieringsrente. Naar verwachting zal de combinatie van het directe rendement (huurinkomsten minus financieringsrente) en indirecte rendement (verandering
waarde woningen) voor het positieve en neutrale scenario in 2020 leiden tot een positief beleggingsresultaat voor het Huurwoningen Nederland Fonds.

Vrijwel stabiele huurinkomsten en stijgende woningprijzen bij neutraal scenario
In het neutrale scenario verwachten we dat 2020 wordt gekenmerkt door lichte vertragingen in de bouw, licht hogere leegstand omdat opgeleverde projecten
wat moeilijker te verhuren zijn en particulieren minder bezig zijn met verhuizen. Ook zullen tijdelijk meer betalingsproblemen bij huurders ontstaan. Onderaan
de streep verwachten we dat huurinkomsten robuust blijken en ook dat de woningprijzen in 2020 licht zullen stijgen. De rente blijft daarbij laag. Het positieve
scenario pakt uiteraard nog iets beter uit.

Positieve huurinkomsten maar lagere waardering bij negatief scenario
Wanneer we in het negatieve scenario terecht komen, verwachten we een andere situatie. Meer vertragingen, meer betalingsproblemen en een tijdelijke
vraaguitval naar woningen leiden tot verminderde inkomsten en een lagere waardering van de aangekochte woningen. En juist de dalende woningprijzen
kunnen leiden tot een negatief indirect rendement. Dus positieve huurinkomsten, maar uiteindelijk wel een lagere waarde van het fonds. Vanwege het lage
financieringsniveau van Huurwoningen Nederland Fonds zal een waardedaling van de woningportefeuille een minder negatieve impact hebben dan bij
woningfondsen met een hoger financieringsniveau (doorgaans 60%).

De rol van banken
Voor Huurwoningen Nederland Fonds geldt, dat er afspraken met de bank zijn gemaakt over de lopende financiering. Het negatief doorbreken van deze
afspraken kan leiden tot vervroegde opeisbaarheid. Omdat het huidige financieringsniveau laag is, zien wij in geen van de voornoemde scenario’s problemen
met de financiering ontstaan in het Huurwoningen Nederland Fonds.

Bron: Jaarverslag 2019 Huurwoningen Nederland Fonds
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Subsequent events after the balance sheet date
Coronavirus outbreak
The current Coronavirus outbreak is not an adjusting subsequent event. This means new Coronavirus outbreak does not provide additional evidence about
the situation that existed at 30 September 2019 for the FundShare Umbrella Fund. The Coronavirus outbreak has an impact (although not material) on the
operations of the Manager and the Assets under management of each Sub-Fund. Therefore we provide a risk factor disclosure including risk mitigation
measures and an outlook.

Coronavirus outbreak risk
The current Coronavirus outbreak is prompting precautionary government-imposed closures of travel and business and measures on social distancing. These
closures and measures are aimed at limiting the spread of the virus and protecting the health and safety of the population. Our operations could be adversely
affected by events outside of our control, such as health epidemics (Corona virus outbreak) and the consequential precautionary government-imposed closures.

Coronavirus outbreak has triggered the following risks:
•	
Operational continuity risk: Disruptions to business operations can result from quarantines of employees due to social distancing measures and
government-imposed closures; and
•	Technology risk: Technology infrastructure may be stressed or show weak spots as more employees work remotely for extended periods of time and
demands on the systems increase;
•	
Market risk: The Coronavirus outbreak has caused a global financial markets crash due to a massive sell off, which has had - as per the date of these
annual accounts - an negative impact of around 20% on the Net Asset Value (NAV)/Assets under Management (AuM) of the funds we manage.
• Earnings risk: Our revenues (management fees) decrease if AuM decreases.

Coronavirus outbreak has triggered the principal risks:
•	
Operational continuity risk: Disruptions to business operations can result from quarantines of employees due to social distancing measures and
government-imposed closures; and
•	
Technology risk: Technology infrastructure may be stressed or show weak spots as more employees work remotely for extended periods of time and
demands on the systems increase;
•	
Market risk (equity prices): The Coronavirus outbreak has caused a global financial markets crash (falling stock prices) due to a massive sell off, which
has had an negative impact of around 20% on the Net Asset Value (NAV)/Assets under Management (AuM) of the equity funds we manage; and
• Earnings risk: Our revenues (management fees) decrease if AuM decreases.

Risk impact
•	Absenteeism of key employees could make it harder to maintain business operations control breakdowns, errors and other risks that could lead to
regulatory exposure
• Current investors can suffer significant losses if the NAVs of Sub-Funds remain at these lower levels
•	The lower AuM of the Sub-Funds translate to less revenues to be generated by the Manager. As a consequence the financial condition of the Manager
can deteriorate and negatively affect the minimum required regulatory capital level.

Mitigating measures
The Manager has taken all the necessary steps to ensure that it can continue to provide its activities and services to its funds and investors.
•	As the Coronavirus outbreak expanded from a global health emergency to being classified as a global pandemic, the Manager has immediately shifted
all key employees to working remotely in response to the advice by the Dutch government on social distancing measures, in order to ensure continuity
of core operations;
•	Through having arranged stable remote access to mailboxes, database and tooling, portfolio management department in conjunction with risk
department can ensure that all financial and operational risks are adequately measured, monitored and managed on a daily basis;
•	The Manager uses the benefits of technology, as all funds are managed and distributed online. On the other hand, this means that there is crucial dependence
on technology managed and maintained by third parties. The Manager has arranged dedicated remote-access IT support from DeGiro; and
•	The Manager keeps a buffer of own funds above the minimum required regulatory capital level which can absorb losses from risk exposures (including
such as the Coronavirus outbreak) on a going concern basis.

Outlook – expected impact coming period
It is unknown whether to what extent the global economy, global financial markets and investor confidence, may be affected if such an pandemic persists
for an extended period of time. A global recession scenario part of a global financial crisis with market staying highly volatile is not unlikely. The full, longterm effect of the novel coronavirus outbreak on our business, our Funds, operating results and financial condition and risk mitigation remains to be seen.

Bron: Jaarverslag 2019 Fundshare Umbrella Fund
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