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Kengetal len

Aantal verhuureenheden in exploitatie

Huurwoningen DAEB

Maatschappelijk vastgoed

Zorgvastgoed (onzelfstandige woongelegenheden)

Aantal .erhuureenheden DAEB

Huuiwoningen niet-DAEB

Bedñjfsruimten

Garages

Ong wimten

Aantal rhuureenheden niet-DAER

Aantal .erhuureenheden (ongewogen)

Aantal erhuureenheden (gewogen)

Aantal verhuureenheden in ontwikkeling

Aantal erhuureenheden in erkoop

Aantal rhuureenheden in aanbouw

Aa nta I woninge n naa r (netto)huurprijsklasse

Goedkoop

Betaalbaar

Middelduur

Duur

2016 2015 2014 2013 2012

6.248 6.21 8 6.340 6.393 6.396

5 5 7 7 6

687 687 687 853 838

6.940 6.910 7.034 7.253 7.240

159 221 199 182 129

21 22 21 27 28

521 520 526 527 546

72 72 78 79 88

773 835 824 815 791

7.713 7.745 7.858 8.066 8.031

7.244 7.276 7.382 7.590 7.530

0 0 101 45 24

82 0 0 0 135

1.703 1.633 1.692 1.720 2.095

3.816 3.910 4.094 4.211 4.054

610 675 554 462 247

264 221 199 182 129

6.393 6.439 6.539 6.575 6.525
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2016 2015 2014 2013 2012

Verhuren van woningen

Mutatiegraad 10,00 9,18 9,23 10,91 10,70

Huurachterstand in % ven huursom 1,41 0,92 0,87 0,89 0,87

Aandeel huurachterstand vertrokken huurders 0,09 0,38 1,06 0,71 0,36

Kwaliteit per woongelegenheid

Aantal reparatieverzoeken 1,23 1,24 1,48 1,03 0,87
Kosten reparatfeverzoeken 288 251 276 243 272
Kosten mutatie-onderhoud 348 298 190 133 46

Kosten planmatig onderhoud 1.021 797 661 653 660
Totaal kosten onderhoud 1.656 1.347 1.127 1.029 978

Prijs4kwaliteitsverhouding DAEB woningen

Gemiddeld aantal punten WWS 130 123 123 123 122

Gemiddeld rekenhuur per maand 480,24 468,09 454,40 409,59 389,18

Gemiddelde rekenhuurpnjs per punt 3,69 3,81 3,69 3,33 3,19

Financiële positie per verhuureenheid

Marktwaarde 96.334 85.971 71 .498

Bedñjfswaarde 38.550 39.190 36.920 45.410 42.894
WOZ-waarde 121.134 126.065 128.112 127.512 133.237
Nominale waarde langlopende leningen 16.227 17.142 18.222 19.082 18.691

Financiële continulteit

Interest Coverage Ratio (ICR) (norm> 1,40) 3,11 2,75 1,78 1,71 1,65

Debt SenAce Coverage Ratio (DSCR) (norm > 1,0) 2,52 2,44 2,26 1,21

Loan to Value (LtV), bednjfswaarde (norm < 75%) 44,34 44,38 42,11 45,00 43,47
Solvabiliteit bedñjfswaarde (norm > 20%) 59,57 51,27 49,73 54,90 52,06
Dekkingsratio, WOZ-waarde (norm < 50%) 17,05 15,74

Personeel

Aantal rmatiepIaatsen (fte) 67,8 71,4 75,6 79,0 80,0

Aantal fte per 1.000 verhuureenheid 9,4 9,8 10,2 10,4 10,6

Ter ffIt
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Balans per 31 december 2076
(voot resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euros) 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa

Materiële vaste activa (2)

3 DAEB vastgoed in exploitatie 657.155 61 5.323
4 Niet-DAEB stgoed in exploitatie 40.650 41.783
6 Vastgoed in ontwikkeling bestemd vooreigen exploitatie 6.811 1.387
7 Onr. en roerende zaken tdvde exploitatie 4.262 4.774

710.878 663.267

Financiële vaste activa (3)

10 Latente beIastingordeiing(en) 24.455 26. 965
11 Leningen u/g 236 237

24.691 27.202

Scm der ste activa 735. 569 690.469

Viottende activa

Voorraden (4)

16 Vastgoed in ontwikkeling bestemd vaor varkoop 570 1.096
17 Ovarigevaorraden 164 318

734 1.414

18 Onderhanden projecten 3.347 3.210

Vorderingen (5)

19 Huurdebiteuren 327 421
20 Ovarheid 46 12
23 Ovarige varderingen 188 3.096
24 Ovarlopende activa 582 605

1.143 4.134

26 liquide middelen 16.289 17.681

Scm derlottende activa 21.513 26.439

Totaal activa 757.082 716.908

Ter identi tie
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Passiva

fin duizenden euro’s) 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen (6)

27 Herwaarderingsresere 226943 226.322
29 Algemene bedrijfsreserva 31 9. 836 307.279
30 Resultaat boekjaar (voor resultaat bestemming) 49. 726 13.177

596.504 546.779

Voorzieningen (8)

32 Voorziening onrendabele nesteringen en herstructuren
33 Voorziening latente belastingerplichtingen

38 Oerige vaorzieningen

___________
___________

Totaal vaorzieningen

Langlopende schulden (9)

40 Schulden/leningen kredietinstellingen 117.459
43 Ovarige schulden 81

____________

Totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden (10)

44 Schulden aan ovarheid

45 Schulden aan kredietinstelhngen

46 Schulden aan leeranciers

49 Belastingen en premies sociale erzekehngen

50 Schulden ter zake van pensioenen

52 Ovarlopende passiva 2.948

___________

Totaal kortlopende schulden 11.914

2.613

29. 254

5.007

25. 910

206 237

31.123 32.104

122. 076

____________

77

117.540

400

11. 393

1.273

506

0

___________

2.300

229

6.371

681

1.616

69

122. 153

15.872

Totaal passiva 757.082 716.908
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2 Winst-en-veriiesrekening

(in duizenden euro’s) 2016 2015

53 Huuropbrengsten 43.714 43.490
54 Opbrengsten servceconttacten 1.983 1.873
55 Lasten sercecontracten -1.983 -1.873
56 Ovarheidsbijdragen 0 0
57 Lasten varhuuren beheeractiiteiten -7.615 -6.955
58 Lasten onderhoudsactiviteiten -11.751 -9.614
59 Ovarige directe operationele lasten exploitatie bezit -5.037 -5.262

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (11) 19.311 21 .659

64 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.282 4.439
65 Toegerekende organisatiekosten -12 -10
66 Boekwaarde varkochte vastgoedporteuiIIe -908 -1.887

Netto gerealiseerd resultaat rkoop
vastgoedportefeuille (13) 362 2.542

67 Oerige waardevranderingen vastgoedportefeuille -5.221 -1.101
68 Niet-gerealiseerde waardevaranderingen

vastgoedportefeuille 41.092 -5.403
70 Niet-gerealiseerde waardevaranderingen

vastgoedportefeuille bestemd vaor varkoop 0 0
Waardeveranderi ngen vastgoedportefeuil le (14) 35.871 -6.504

71 Opbrengst ovarige activiteiten 217 202
72 Kosten ovarige acthAteiten -268 -226

Netto resultaat ovarige actiteiten (15) -51 -26

73 Ovarige organisatiekosten -1.373 -1.192
74 Leefoaarheid -364 -339

75 Waardevarandehngen van financiële vaste activa en
van effecten 0 0

76 Opbrengst van varderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten 0 0

77 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 237 195
78 Rentelasten en soortgelijke kosten -4.630 -5.039

Saldo financiële baten en lasten (16) -4593 -4844

Resultaat vaor belastingen 49.163 11.296

79 Belastingen 563 1.881

Resultaat na belastingen 49.726 13.177

Neftoresultaat 49.726 13.177

Ter identificatie
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3 Kasstroomoverzicht
(directe methode)

(in duizenden euros) 2016 2015

Operation&e activiteiten

Ontvangsten:

Huten 44556 43408
Vergoedingen 1.990 2.242
Ovarheidsontvangsten 0 0
Ovarige bedrijfsontvangsten 510 281
Renteontvangsten 55 2
Saldo ingaande kasstromen 47.111 45.933
Uitgavan:

Personeelsuitgaen -5.961 -5,572
Onderhoudsuitgaen -11.751 -5.997
Ovarige bedrijfsuitgaven -4574 -7.163
Renteuitgaen -4830 -5.039
Sectotspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 0
Verhuurdersheffing -3.694 -3.338
Leetbaarheid externe uitgaen niet
invasteringsgebonden -364 -339
Vennootschapsbelasting -271 -1.825
Saldo uitgaande kasstromen -31.445 -29.273

Kasstroom uit operationele actiteiten 15.667 16.660

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongeegenheden 1.369 2.361
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet

woongelegenheden 0 0
Verkoopontvangsten grond 0 0
(Des)Insteñngsontvangsten ovarig 0 0
Tussentelling MVA ingaande kasstroom 1.369 2.361
MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouwhuur, woon- en nietwoongelegenheden -7.477 -1.116
Woningvarbetering, woon- en niet woongelegenheden -603 -2.493
Leelbaarheid externe uitgaen projectgebonden 0 0
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 -1.505
Nieuwbouw varkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -456 -433
Aankoop grond 0 0
Investerngen in oerige nanciêle activa 0 0
Desinesteringen in ovarige flnanciele activa 0 0
Inestehngen in immateriele vaste activa 0 0
Desinvastehngen in immatenele vaste activa 0 0
Investeringen oetig -356 -90
Exteme kosten bij varkoop -66

______

-135
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -8.959 .77’r dentificat e
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -7.590 Ecn- jntants LLP
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(in duizenden euro’s) 2016 2015

FVA

Ontngsten erbindingen 0 0
Ontangsten oehg 0 0
Uitgan erbindingen 0 0
Uitgan oerig 0 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA o a

Kasstroom uit (des)insteringen -7.590 -3.411

Financieringsactiviteiten

lngaand

Nieuwe door WSW geborgde leningen 0
Nieuwe net door WSW geborgde leningen DAEB
insteringen 0
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB
investeringen 0
Saldo ingaande kasstromen 0 0
Uitgaand

Aflossing door WSW geborgde leningen -9.467 -12.215
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB
inesteringen 0 0
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet
DAEB-insteringen 0 0

-9.467 -12.215

Kasstroom uit lnancieringsacti’teiten -9.467 -12.215

Mutatie liquide middelen -1.391 1.034

Liquide middelen per 1 januad 17.681 16.647
Liquide middelen per 31 december 16.289 17.681

Ter identifi
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4 Overzicht van het totaalresultaat

(in duizenden euros) 2016 2015

Netto-resultaat 49.726 13.177
Baten en lasten rechtstreeks in het eigen

rmogen erwerkt; 0 0

Totaalresultaat 49.726 13.177
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5 Grondslagen van waardering in de jaarrekening

5.1 Regelgeving

De toegelaten instelling heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de
Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 litel 9 voor, behoudens
enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting fBTIV) en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting fRTIV)
van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen
toegepast, waarondet Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien 2016) in het
bijzonder. Dejaarrekening is opgemaaktop l9juni 2017.

5.2 Stelselwijziging

5.2.1 Wijzigingen Richtlijn 645

Met ingang van boekjaar 2016 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting
van toepassing.
Woningbedrijf Velsen waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie tot en met 2015 tegen
bedrijfswaarde op basis van het actuele waarde model van Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa
(sociaal vastgoed) respectievelijk tegen marktwaarde op basis van het actuele waarde model van
Richtlijn 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ (commercieel vastgoed). Als gevoig van de nieuwe Woningwet en
daarin voorgeschreven waardering tegen marktwaarde volgens het waardetingshandboek dient een
stelselwijziging te worden doorgevoerd.
De herziene Richtlijn 645 heeft ertoe geleid dat Woningbedrijf Velsen haar stelsel van waardering en
resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:
a Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naat DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed, op

basis van onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens door de
woninghuur per contractdatum in plaats van per balansdatum;

b Waatdering van sociaal vastgoed vond tot en met 2015 plaats op basis van bedrijfswaarde op
basis van Richtlijn 212. Vanaf 2016 vindt waardering plaats tegen marktwaarde in verhuurde staat,
bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende
zaken in exploitatie.

c De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen marktwaarde volgens
Richtlijn 213 is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald
overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in
exploitatie.

Als gevoig van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een
eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten herrekend op basis van de marktwaarde
in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen fwaar de
toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen nog op basis van bedrijfswaarde
geschiedde).

5.2.2 Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening_2016
zijn aangepast.

Ter identificatie
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De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe
waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de
stelselwijziging (cumulatieve effect) is voot het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 2014
verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2015. Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2015
is in de individuele posten van de winst-en-verliestekening verwerkt middels aanpassing van de
vergelijkende resultaatcijfers 2015. Het totaal cumulatief effect pet I januari 2016, inclusief het
resuftaateffect 2015, uitgesplltst naar de individuele posten is als volgt:

Stand 1-1-2016 Stand 1-1-2016 Cumulatief
Or ná effect

Cumulatief effect 1-1-2016 fin € 1.000) stelselwijziging stelselwijziging 1-1-2016

DAEB ‘vastgoed in exploitatie 246.464 615.323 368.858
DAEB vastgoed in ontwikkeling (exploitatie) 1.758 1.387 -371
Niet-DAEB astgoed in exploitatie 49.923 41.783 -8.140

Niet-DAEB stgoed in ontwikkeling (verkoop) 198 1.096 898
Latente belastingrderingen 1.127 26.965 25.838

Onderhanden projecten 3.202 3.210 8

387. 091

Eigen vermogen: Algemene bednjftresen.e 69.691 319.836 250.145

Eigen vermogen: Herwaardeñngsresefte 99.398 226.943 127.542
Overige oorzieningen 7.016 29.491 22.475
Voorziening onrendabele investeringen en

herstructureringen 15.686 2.613 -13.073

387. 091

Baten/lasten Aanpassing
2015 oor resultaat

Baten/lasten vergelijkings- 2015 boor
2015 oIgens doeleinden vergelijkings

Resultaateffect 2015 (in € 1.000) WVR 2015 aangepast doeleinden

Verkoopresultaat stgoedportefeuilIe 2.616 2.552 -64
Niet gerealiseerde waardeveranderingen

onroerende zaken in exploitatie 12. 223 -5.403 -17.627
Aftchrijvingen (im)materiële ste acti -1 3.481 0 13.481
Overige waardeveranderingen (onrendabele

investeringen) -8.301 -1.101 7.200
Belastingen 321 1.881 1.560

4.551
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Voot de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekeningcijfers 2015 in de
toelichting op de betreffende jaartekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.

5.3 Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondsiagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van Woningbedrijf Velsen zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en
schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het DAEB als het niet-DAEB
vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij
behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde
jaarrekeningposten.

5.4 Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
— een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan afte wikkelen; en
— het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

5.5 Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als afgeleide instrumenten vetstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiele activa worden opgenomen
per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop Woningbedrijt Velsen de bindende
overeenkomst aangaat.

Stand 1-1-2015 Stand 1-1-2015 Cumulatief
öOr ná effect

Cumulatief effect 1-1-2015 (in € 1.000) stelselwijziging stelselwijziging 1-1-2015

DAEB vastgoed in exploitatie 260.324 613.971 353.647
DAEB stgoed in ontwikkeling (exploitatie) 5.505 6.364 859
Niet-DAEB stgoed in exploitatie 34.366 42.488 8.122
Niet-DAEB stgoed in ontwikkeling (rkoop)

Onderhanden projecten 2.953 3.111 158
Latente beIastingvrderingen 958 26.535 25.577

388.364

Eigen ermogen: Algemene bedrijfsreseRe 61.798 307.279 245.481
Eigen rmogen: HelwaarderingsreseRe 104.557 226.322 121.766
Voorziening latente beIastingerpIichtingen 6.779 30.704 23.926
Voorziening onrendabele investeringen en

herstructureringen 10.354 7.545 -2.809

388.364

Voor de grondsiagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling
per balanspost. Voor de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt
de afzonderlijke paragrafen.
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6 Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening

6.1 Materiële vaste activa

6.1.1 Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB
(commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voortoegelaten instellingen.
Op grond van doze criteria omvat het DAEB vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de
huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het
overige DAEB vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan
maatschappelijke organisaties, waarondet zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en
dienstverieners en tevens is vermeld op de bIage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking
d.d. 15 december 2009.
Het niet-DAEB vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met eon huurprijs
boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige niet-DAEB vastgoed.

Complexindeling
Het DAEB vastgoed en het niet-DAEB vastgoed is opgedeeld naar waardeñngscomplexen. Een
waarderingscomplex is eon samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan
een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom
worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle
verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn eon
afzonderlijk waarderingscomplex. Hot kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB
en niet-DAEB vastgoed. In dat geval wordt, nadat do waarde van hot waarderingscomplex is bepaald,
de waarde opgesplitst in een deel dat aan hot DAEB vastgoed, respectievelijk aan hot niet-DAEB deel
kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het DAEB vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB vastgoed in
exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. Do kostprijs omvat do verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
Do verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van do bestede externe kosten en de
hieraan direct toereken bare kosten.
Do in de toekomst to maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het
jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde.
Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grand van artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015 (Handboek modelmatig waarderen marktwaarde).

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt na r..
Yitie

categorieen: Ernst & Young Accountants LLP

Woningbedrijf Velsen, jaarrekenng 2016 14



— Woongelegenheden
— Bed rijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
— Parkeergelegenheden
— lntramuraal zorgvastgoed

Woningbedrijf Velsen hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario
onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde
methode: de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande
kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de
eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het elnde van de DCF
periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen respectievelijk
betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed
uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en
parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het
doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal
vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste vetwerking wordt een waardevermindering of -vermeerdering van de marktwaarde van
onroetende zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de
wijziging zich voordoet. De waardevermindering of -vermeerdering wordt separaat tot uitdtukking
gebracht en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen’.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB
vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en
vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vöór en na deze uitgaven. Het
marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in
het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen’.

Herwaarderingsreserve
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw
bepaald. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde, worden verantwoord in
de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het
waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met
enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen
vermogen benadrukt voor de gebmiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op
het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.

Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevoig van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2016
een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de
waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten wotden in hetjaarvan uitgave te laste van het
resultaat gebtacht. Ter identifcatie
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6.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstcucturering; zie hiervoor tevens de grondsiag onder uitgaven na eerste
verwerking hiervoor). De waatdering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de
vetkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening haudend met eigen ontwikkelingskosten en overige
hieraan direct toerekenbare kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behuip van
geprognasticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in
exploitatie onder ‘Waardering na eerste verwerking’.

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen warden, wordt het
vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium
gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord ander de post ‘Overige
waardeveranderingen’.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan we! juridische investeringsverplichtingen
inzake DAEB en niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed
hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindeñng gebracht op de reeds bestede
kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen
en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat
verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) warden aangeschaft met het oog op
(her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nag geen inzicht bestaat in aard, omvang en
samenstelling van deze projecten warden de grondposities beschauwd als vastgoedbeleggingen.

De grandpasities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten.
Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere
marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de
grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde warden in het resultaat verantwoard onder
de post Overige waardeveranderingen’.

6.1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onraerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie warden gewaardeerd tegen de
kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminUeringsverliezen.

De afschrijving is Iineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging
verantwaord.

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden
gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende
zaken ten dienste van de exploitatie warden niet langer in de balans opgenomen na v -

op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik
vervreemding warden verwacht.
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6.2 Financiële activa

6.2.1 Overige financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daataan toe te tekenen
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostptijs volgens de eftectieve
rentemethode. Baten en lasten wotden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de vorderingen
aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, aismede via
het amortisatieproces.

6.3 Voorraden

6.3.1 Vastgoed bestemd voor verkoop

Dit betreft opgeeverde nieuwbouwwoningen, bestemd voor verkoop. De waardering van de
opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe
kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is de verwachte vetkoopprijs en
wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen
onder aftrek van kosten voor verkoop.

Hieronder is verder begrepen het niet-DAEB vastgoed in exploitatie, geherciassificeerd als vastgoed
bestemd voor verkoop. Bij eerste verwerking (ic. moment van herciassificatie) en na eerste
verwerking is de waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevoig van
de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).

6.3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De
waardering is tegen vervaardigingsprijs en daataan toegerekende directe kosten dan wel lagere
opbrengstwaarde. De agere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkooppñjs onder
aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen,
waarvan besloten is tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende
directe kosten dan we! lagere opbrengstwaarde.

6.3.3 Overige voorraden

De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
opbrengstwaarde.

Ter identificatie
Ernst & You tants LLP
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6.4 Vlottende vorderingen

6.4.1 Liquide middelen

Onder liquide middelen wotden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquide
middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito’s worden onder liquide
middelen opgenomen indien zij in feite — zij het eventueel met opoffering van rentebaten — tet
onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) Ianger dan twaalf maanden
niet ter beschikking staan van WoningbedrijfVelsen, wotden als financiële vaste activa gerubriceerd.

6.5 Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de
jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de
economische reallteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit.
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden
in de jaarrekening opgenomen athankelijk van de classificatie van het financieel instrument as
financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

6.6 Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien Woningbedñjf Velsen op balansdatum een in rechte
afdwingbare of feitelijke verpichting heeft waarvan het waarschijnhijk is dat voor de afwikkeling een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De
omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders
vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn cm een voorziening af te wikkelen
een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een
afzonderlijk actief.

6.6.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen
inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het
vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per
balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’, wordt het verschif
eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt year het resterend bedrag een
voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de
bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de
post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

6.6.2 Voorziening pensioenen

De gehanteerde pensioenregeling van Woningbedñjf Velsen is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds. De hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te betalen
premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk
overlopend actief verantwoord.

Ter identificatie
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Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt
opgenomen als Woningbedrijf Velsen beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnhijk is
dat het tot toekomstige economische voordelen voor Woningbedrijf Velsen leidt en het betrouwbaar
kan warden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een
voorziening.

Behalve de betaling van premies heeft Woningbedrijf Velsen geen verdere verplichtingen uit hoofde
van genoemde pensioenregeling. WoningbedrijfVelsen heeft in geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan
hogere toekomstige premies.

Voor additionele verplichtingen jegens werknemers naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte
afdwing bare of feitelijke verplichting aan werknemers, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van
die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schatting kan
warden gemaakt van de omvang van de verplichting. Additionele verplichtingen vloeien voort uit
aanvullende toezeggingen aan werknemers.
De voorziening voor additionele verplichtingen aan werknemers wordt gewaardeecd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn am de desbetreffende verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaatde van
geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vOór belastingen de actuele marktrente weergeeft).

6.6.3 Overige voorzieningen

De ovetige voorzieningen zijn gevormd voor respectievelijk jubileumuitkeringen aan personeel,
loopbaanontwikkeling, juridische geschillen en voot arbeidsongeschiktheid.

De voorziening voorjubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uitte betalen
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van het
personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen, een geschatte blijflcans en Ieeftijd. De voorziening is tegen
de contante waarde opgenomen.

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op
het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van de corporatie op grond van CAO
bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan
van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen.

De voorziening juridische geschillen dient ter dekking van de financiële afwikkeling van uit lopende
juridische procedures en ingediende claims voortvloeiende verplichtingen en is gewaardeerd tegen
contante waarde. De voorziening is opgenomen voor de beste schatting van het bedrag dat
noodzakelijk is am de verplichtingen af te wikkelen. Er vinden nag onderhandelingen plaats over de
omvang van de uiteindelijke verplichtingen zodat de uitkomsten hiervan aanleiding kunnen geven tot
het bijstellen van de gevormde voorziening.

De voorziening voor arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op het gedurende twee jaar doorbetalen
van de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) van het per balansdatum naar verwachting
voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel. Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen
worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Ter identificatie
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6.6 Gelastingen

6.7.1 Acute belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende
belastingtarief, rekening houdend met flscaal vñjgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO)
en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verpflchtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.

6.7.2 Latente belastingen

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt
een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tdeIijke verschillen tussen de
commerciële en fiscae balanswaardering en voor beschfkbare voorwaartse verliescompensatie wordt
een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of het
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente
belastingvorderingen en -verplichtingen warden opgenomen onder de tinanciële vaste activa
respectievelijk voorzieningen.

De waardering van atente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
gevolgen van de door Woningbedrijf Velsen, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of
afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen warden
opgenomen voor zover het waarschUnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die
voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen warden aangewend.
Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen
en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen warden gesaldeerd indien WoningbedrfVeIsen
een in rechte afdwingbaar recht heeft am actuele belastingvorderingen te salderen met actuele
belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde
belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde
fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

6.7 Langlopende schulden

Bij de eerste opname van langlopende schulden warden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies wordt in de winst-en-verliesrekening
opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans warden opgenomen, aismede via het
amortisatieproces.

6.8 Kortiopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De kortlopende schulden warden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de gear
°fficatie

kostprijs volgens de effectieve-rentemethade. Winst of verlies warden in de winst-en-v tJ9c ntants LLP
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opgenomen zodra de verplichtingen niet anger op de balans worden opgenomen, aismede via het
amortisatieproces.

6.9 Reële waarde van financiële instrumenten

De reele waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van
transactiekosten.
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde
bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meet:
— het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
— het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde

is;
— analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.

Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting
op de financiële instrumenten.

6.10 Derivaten en hedge accounting

6.10.1 In een contract besloten (‘embedded’) derivaten

Indien in enig contract zodanige bepalingen en afspraken zijn opgenomen die voldoen aan de
kenmerken van een derivaat (‘embedded derivaat’) stelt Woningbedrijf Velsen vast of deze bepalingen
en afspraken van het contract afgescheiden dienen te worden. Afscheiding vindt plaats als:
— er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het

contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; en
— een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou

voldoen aan de definitie van een derivaat; en
— het samengestelde instrument niet tegen reële waarde wordt gewaardeerd met verwerking van de

reële waardeveranderingen in het resultaat.

Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan warden aangewezen als onderdeel van een
hedgerelatie en hedge-accounting kan worden toegepast (zie hierna onder ‘Derivaten aangehouden
voor hedging doeleinden’) wordt het afgescheiden derivaat geclassificeerd als ‘Overige derivaten’.

In bepaalde huurcontracten is een huurprijsindexatieformule met referentie aan prijsindexcijfers
opgenomen; geconcludeerd is dat geen sprake is van een af te scheiden derivaat.

In enkele leningsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen waarbij de leningverstrekker het recht
heeft om op een tijdstip in de toekomst de rentevoet vast te stellen op een vast rentepercentage of de
op dat moment geldende marktrente. Geconcludeerd is dat dit recht kwalificeert als een embedded
derivaat (geschreven optie) met eigen kenmerken die niet voldoende aansluiten op de kenmerken van
de leningovereenkomst en afgescheiden moet worden. Dit betekent tevens dat het derivaat niet
kwalificeert voor een hedgerelatie respectievelijk hedge-accounting; het derivaat wordt verwerkt als
‘Overige derivaten’.

6.10.2 Overige derivaten

Overige derivaten zijn derivaten welke niet kwalificeren voor een hedgerelatie respectievelijk
hedgeaccounting. Omdat de onderliggende waarde geen beursgenoteerd aandeel is, oLdt it . .

ier icientificatiederivaat gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Ernst & Youn nts LLP
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Van opgenomen leningen afgescheiden embedded derivaten worden op moment van eerste
verwerking van de lening de reële waarde van het embedded derivaat bepaald; de initleel bepaalde
reële waarde is de kostprijs voor de door Woningbedrijf Velsen toegepaste waardering van embedded
derivaten tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
De initiële waardering van de lening (zonder het embedded derivaat) wordt bepaald als het verschil
tussen de reële waarde van het gehele contract en de initiële reële waarde van het embedded
derivaat; het verschil tussen het nominaal at te lossen leningbedrag en de reële waarde van de lening
wordt door middel van de effectieve rente geamortiseerd over de looptijd van de lening.

Op elke balansdatum wordt de reële waarde van het embedded derivaat opnieuw bepaald. Is sprake
van een waardedaling (in de zin van een toegenomen negatieve waarde) dan wordt het
waardeverschil ten laste van het resultaat verwerkt; een afname van de waardedaling op een later
tijdstip wordt in dat betreffende boekjaar teruggenomen tot het bedrag van de kostprijs van het
embedded derivaat. De initieel negatieve waatde van bet derivaat wordt lineair geamortiseerd over de
looptijd van het derivaat.

6.11 Niet langer in de balans opnemen van linanciële activa en passiva

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met
betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

6.11.1 Leasing

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische
realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een
leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst athankelijk is van bet gebruik van een
specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.

6.11.2 Woningbedrijf Velsen als lessee

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het
lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee warden gedragen) warden het lease-object en
de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt
tegen de reële waarde van het lease-object op bet moment van het aangaan van de
leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen.
De initiële directe kosten van de lessee warden opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De
leasebetalingen warden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee
een canstante rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting.

Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de
gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde van
de leaseperiode eigenaar wordt.

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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7 Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening

7.1 Algemeen

Baten warden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd
zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoar vermelde grondsiagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en magelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
warden in acht genomen indien z voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Bijzondete baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aatd,
omvang of het incidentele katakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het
resultaat ult gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere
posten warden met het oag op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk
naar aard en omvang afzonderlijk taegelicht.

7.2 Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten warden verantwaard naar rata van de geleverde
prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van WoningbedrijfVelsen,
rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal
redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en
aninbaarheid.

7.3 Opbrengsten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
apbrengsten warden verminderd met derving wegens aninbaarheid. De kasten van de leveringen en
diensten warden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

7.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hiet warden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via
do kasten- verdeelstaat verantwoard.

7.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud warden
ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de
kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van anderhoud onderscheiden zich van
activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

Onder doze past warden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kasten van onderhaud
verantwaord.
Van taerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nag niet zijn uitgevoerd op
balansdatum, warden verwerkt onder do Niet in do balans opgenomen regelingen en eWriatie
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7.6 Overheidsheffingen

Woningbedrijf Velsen verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting op het moment
dat aan alle voorwaarden voar de ovetheidsheffing is voldaan.

7.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen
incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een
meet specifieke kostensoart behoren.

7.8 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

De opbrengsten van de verkopen van het vastgoed in ontwikkeling en onderhanden projecten.

7.9 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende kosten

De uitgaven van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende organisatiekosten
vanuit de kosten verdeelstaat en rente in het kader van financiering warden hieronder verantwoord.

7.10 Nefto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De past Netta gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille’ betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus Ue toerekenbate verkoop- en organisatiekasten en de geactiveerde waarde
met bettekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkaop van vastgoed wardt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als aVe belangrijke
rechten op economische voordelen aismede alle belangrijke risica’s met betrekking tat de activa zijn
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan warden bepaald
en ontvangst van de opbrengst waarschijnhijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze past de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie
ander afttek van verkoapkosten en de baekwaarde verantwaard. De boekwaarde is op basis van de
marktwaarde. Daarnaast wardt ander deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkacht
vastgaed bestemd vaor de verkoap (kaapwaningen vaor derden) onder aftrek van de gemaakte direct
taerekenbare verkaopkasten en de vervaardigingsprijs en daaraan taegerekende directe kasten, dan
wel de lagere apbrengstwaarde.
Gerealiseerde verkaopresultaten warden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte). Eventuele verliezen op kaapprojecten worden verantwoord zodra deze vaorzienbaar
zijn.

7.11 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hierander zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking
tat de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgaed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling en vastgaed
bestemd voor verkaop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen
winsten of magelijke verliezen, die antstaan doar een wijziging in de waarde van het vastgoed
bestemd voar verkoop in het verslagjaar.

7.12 Nefto resultaat overige activiteiten

Hieraan zijn de opbrengsten en kasten van een Warmte- en Kaudopslaginstallatie (WF Qebificatie
voor derden en VvE-beheer als oak opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten E01mta1t5 LLP
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7.13 Overige organisatiekosten

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (oak niet na toerekening van indirecte kosten),
worden opgenomen onder ‘Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de
(salaris)kosten van het management en de Raad van Commissarissen.

7.14 Leefbaarheid

Onder deze post zijn Ieefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten
opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personee (zoals Ieefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder,
huismeester), Ieefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten
nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen,
schuldsaneringen, tweede-kansbeleid et cetera.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening,
speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven
voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et
cetera.

7.15 Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de
effectieve tentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnhijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende
verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde
rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de
amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van
hetjaar waatover zij verschuldigd warden.

7.16 Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening
verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk
niet-aftrekbate kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvordeñngen en -schulden
uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot
realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte realisatie van een actief
of passiefpost.
De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst-en-verliesrekening opgenamen, behoudens voor
zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in
welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.
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8 Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

De geidmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beteggingen. De op korte termijn zeet liquide
beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geidmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De investeringen en desinvesteringen zijn opgenomen onder de (des)investeringsactiviteiten tegen de
werkelijke kasstromen.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract zijn voot het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback
transactie wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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9 Toelichting op de balans

9.1 Materiële vaste activa (2)

Investering vastgoed bestemd voor eigen exploitatie
Voorziening vastgoed in ontwikkel ing

Matenele vaste activa 2016 2015

[3] DAEB vastgoed in exploitatie 657.155 615.323
[4] Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 40.650 41.783
[6] Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 8.811 1.842
[7] Onroerende en roerende zaken tdvde exploitatie 4.262 4.774

Totaal 71 0.878 663.722

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Verloop van de DEAB stgoed in niet-DAEB vastgoed in Vastgoed in
Materiële vaste activa exploitatie [3] exploitatie [4] ontwikkeling [6]

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Inestengen 8.615 9.840
Ten laste n oorziening -5.633 -4.335
Boekwaarde 1 januari 61 5.323 260.324 41 .783 34.366 2.982 5.505
lnvloed stelselwijziging

(cumulatief effect) 353.647 8.122 0 859
Herrekende boekwaarde 61 5.323 61 3.971 41.783 42.488 2.982 6.364

Mutaties:

OpIeeringen 0 0 0 0 0 0
Instehngen* 515 6.832 0 -132 12.227 6.858

Verwervrngen a tiisiei

oemame 0 0 0 0 0 0
Desinesteringen -908 -447 0 -204 -2.365 -8.083
Herclassificatie 665 -5.491 -665 5.491 0 0
Afwaarderingen 0 -2.827 -2.157
Aanpassingen marktwaarde 41.560 457 -468 -5.860 0 0
Ovarige mutaties 0 0 0 0 0 0
Totaal an de mutaties 41.832 1.351 -1.133 -705 7.035 -3.382

Boekwaarde 31 december 657.155 615.323 40.650 41.783 18.477 8.615

MvA in exploitatie 2016 2015 2016 2015
Histoñsche kostpñjs 362.108 356. 834 37.545 42.832

Ongerealiseerde herwaardering 295.047 258.489 3.105 -1.049

Boekwaarde 31 december 657.155 615.323 40.650 41.783

Vastgoed in ontwikkeling 2016 2015

Totaal inestering vastgoed in ontwikkeling 18.477 8.615
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor erkoop -570 -1.096

Onderhanden projecten (.erkocht) -636 -499

17.271

-8.460

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor elgen exploitatie 8.811 1.3 7

7.020

-5.633
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9.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie [3] en niet-DAEB vastgoed in exploitatie [4]

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro
economische parameters en schattingen (full variant). Het handboek modelmatig waarderen
marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de onroerende zaken in exploitatie op basis van de
contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode).
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een
uitpondscenario.

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft
gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop
van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario
wordt de huur bfj mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de
woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren:
— Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur

het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.
— Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de
macro-economische parameters:
Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 fey.) 2020 e.v.
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Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De
overdrachtskosten, bestaande uit makelaars-, notaHs- en andere handelingskosten (exclusief
overdrachtsbelasting) bedragen 1,7% van de leegwaarde van een verhuureenheid.

Parameters bedñjfsmatig en maatschappelijk

onroerend goed 2016 2017 2018 2019 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 by 6,43 6,43 6,43 6,43
Mutatieonderhoud per m2 by 10,00 10,00 10,00 10,00
Beheerkosten % van de matkthuur - BOG 3,00% 3,00% 300% 3,00%
Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Gemeentelijke OZB (% van de WO 0,262% 0,262% 0,262% 0,262%
Belastingen, varzekeringen en ovarige zakelijke
lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%
Discontehngsvaet vanërend vañërend vanërend vane tend

Parameters parkeergelegenheden 2016 2017 2018 2019 e.v.

Instandhoudingsonderhoud — parkeerplaats 60,00 60,00 60,00 60,00
lnstandhoudingsonderhoud — garagebox 72,95 72,95 72,95 72,95
Beheerkosten — parkeerplaats 25,00 25,00 25,00 25,00
Beheerkosten — garagebox 35,00 35,00 35,00 35,00
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Belastingen, tzekeningen en ovange zakelijke
lasten (% van de WO 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Discontenngsvaet 7,10% 7,10% 7,10% 7,10%

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2016 2017 2018 2019 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 by 5,13 5,13 5,13 5,13
Mutatieonderhoud per m2 by 10,00 10,00 10,00 10,00
Beheerkosten % van de markthuut 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Gemeentelijke OZB (¾ van de WOZ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Belastingen, varzekeningen en ovarige zakelijke
lasten (% van de WOZ) 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
Disconteñngsvaet vañërend vanëtend vanëtend vane rend

lnschak&ing taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onaThankelijke en
ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens pet drie jaar
opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daatbij
gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het
bezit van Woningbedrijf Velsen en op aanvraag beschikbaat voor de Autoriteit woningcorporaties.

Toepassing vrijheidsgraden
De marktwaarde in verhuurde staat wordt berekend volgens de full versie waarbij gebruik wordt
gemaakt van een aantal vrijheidsgraden. Op basis van toetsing door de externe taxateur resulteert dit
in aanpassingen op basis van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde. De olqede

Tr identificatievrijheidsgraden zijn toegepast:
Yoants LLP
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— Markthuur: Voor het bepalen van de markthuur wordt door de taxateur gekeken naar
referentieobjecten.

— Disconteringsvoet: De taxateur bepaalt een model ten behoeve van het vaststellen van de
gedifferentieerde cisico-opsiag per complex. Dit model werkt op basis van kenmerken van de
objecten en een weging van de score van deze kenmerken. De maximale risico-opslag (gebied en
segment) bedraagt 5%. De disconteringsvoet per complex is de scm van de risico-opsiag, het
basisdeel f IRS) en de opslag voor algemene vastgoedrisico’s.

— Mutatiegraad: De mutatiegraden worden niet alleen rechtstreeks bepaald vanuit de realisatie door
Woningbedrijf Velsen, maar worden mede beoordeeld op basis van een actief
(verkoop)mutatiebeleid zoals door commerciele partijen wordt toegepast. Tevens wordt de trend
meegenomen die op complexniveau waarneembaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met de
realiseerbaarheid in de markt van Velsen.

— Leegwaardestijging: Er wordt een specifieke leegwaardereeks ingesteld voor alle relevante
complexen, die vanaf 2019 gelijk loopt met de reeks voor de markthuurstijging. Voor 2015 en
2016 wordt de leegwaardestijging gehanteerd conform het handboek, leegwaarderegio Noord
Holland. Op portefeuilleniveau wordt een percentage opgegeven waarmee de leegwaarde zich in
de komende 15 jaar naat verwachting ontwikkelt. WoningbedrijfVelsen past geen differentiatie toe
naar locatie, type of bouwjaar omdat deze factoren al tot uitdrukking zijn gebracht bij de
disconteringsvoet.

— lnstandhoudingsonderhoud: Op basis van het VTW type per eenheid worden de verwachte
marktconforme onderhoudsuitgaven bepaald. Normkosten per VTW type zijn ontleend aan
opgave van de taxateur.

— Leegwaarde: De leegwaarde wordt door DvdV bepaald op basis van referentietransacties voor
wat betreft de eenderde van de portefeuille die wordt getaxeerd. Voor de overige tweederde wordt
de Ieegwaarde ultimo 2015 geIndexeerd met de gemiddelde leegwaardestijging die in de NVM
transactiedatabase is opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
leegwaardestijg ing van van eengezinswoningen en meergezinswoningen.

— Exit Yield: De vrijheidsgraad wordt toegepast voor complexen van het type BOGMOG en
Intramurale Zorg. Voor de typen Woningen en Parkeren wordt aangesloten bfj het
waarderingshandboek.

— De schematische vrijheidsgraad wordt toepast bij het zorgvastgoed en heeft betrekking op het
specifieke verloop van de toekomstige huuropbrengst.

Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel
door interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de
reële waarde van het niet-DAEB vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten
rnarktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de
jaarrekening.

Urn inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters
op de reële waarde — gewaardeetd volgens de DCF-methode — de volgende gevoeligheidsanalyse:
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Effect op reële waarde”
Gehanteerd in Stel mogelijke I n€ 1.000 in % van de

Parameters reële waarde aijking reele waarde

Mutatiegraad vanërend +20% (relatiet) 15.000 216%
Mutatiegraad variërend -20% (relatief) -24.000 -3,38%
DisconterIngset vahërend +1% (absoluut) -48.000 -6,81%
DisconterIngset vanërend -1% (absoluut) 67.000 9,57%

* Het eflëct op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afWijking (orirge parameters bliiven gelijk).

Zekerheden en beperkingen
Er zijn geen vastgoedbeleggingen hypothecair verbonden ten behoeve van kredietinstellingen. Verder
bestaan er geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de
inbaarheid van de huuropbrengsten en geen belangrijke contractuele verplichtingen tot aankoop,
bouw of ontwikkeling van vastgoedbeleggingen of voor reparatie, onderhoud of verbeteringen ervan.

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed
Woningbedrijf Velsen heeft tot 2012 meerjarige afspraken gemaakt met de gemeente Velsen over de
ontwikkeling en realisatie van woningen. Eind 2016 zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de
petiode 2017-2021. Deze afspraken leiden niet tot restricties in de sfeer van huurprijs- en
verkoopbeperkende regels, instandhouding van een bepaalde minimumomvang van de goedkope
woningvoorraad of waardedrukkend effect op de geschatte marktwaarde van de
vastgoedbeleggingen.

Bed rijfswaarde-informatie
De bedrijfswaarde bedraagt:

Bednjfswaarde 2016 2015

DAEB vastgoed 247.006 246.464
niet-DAEB vastgoed 32.238 39.002
Totaal 279.244 285.466

Uitgangspunten bedrijfswaarde
In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen volkshuisvesting hun bezit op marktwaarde
moeten waarderen. Door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde
wordt inzicht gegeven in de mogelijke verdiencapaciteit van de vastgoedportefeuiNe van Woningbedrijf
Velsen. De marktwaarde geeft, rekening houdend met de uitgangspunten van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde, het bedrag op balansdatum weer waartegen het vastgoedbezit
op de vrije markt kan worden vervreemd tussen ter zake goed geInformeerde partijen die tot een
transactie bereid zijn. Omdat de doelstelling van Woningbedrijf Velsen is am te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zeif in kunnen voorzien en op relatief beperkt aantal woningen zal
verkopen, betekent dit dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in
de toekomst zal warden gerealiseerd.
De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van WoningbedrijfVelsen en beoogt inzichtte geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. In het bestuursverslag is een
beleidsmatige beschouwing opgenomen over het verschil tussen de marktwaarde en de
bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie.

De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie wordt gevormd door de cant rtiUicatie
van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige Ernst & Young Accountants LLP
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exploitatielasten over de geschatte resterende exploitatieperiode van de complexen. De
bedrijfswaarde is bepaald overeenkomstig de voorgeschreven parameters en richtlijnen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van de onroerende zaken totdat het vastgoed door
sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige
bestemming van het vastgoed (i.c. lange termijnverhuur).
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van het bestuur weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van
toepassing zullen zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex. Deze
veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehanteerde
uitgangspunten.
De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde
meerjarenbegroting waarbij voor de verwachte kosten van contractueel aangegane
onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf
jaat de contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden
gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere
jaren worden de kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting
gebruikmakend van een vast groeipercentage voor inflatie en huurstijging.

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn door de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Stijg ingsparameters:
— huurverhoging in het eetste jaar van 0,3% (voorgaand jaar: 0,6%);
— jaarlijkse huurverhoging in het tweede jaar 0,6% (voorgaand jaar: 1,2%);
— jaarlijkse huurverhoging in het derde jaar 1,07% (voorgaand jaar: 2,0%);
— jaarlijkse huurverhoging in het vierde jaar 1,53% fvoorgaand jaar: 2,0%);
— jaarlijkse huurverhoging vanaf het vijfde jaar 2,0% (voorgaand jaar: 2,0%);
— jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eetste vijf jaat: tot maximaal de gewenste huur en

DAFE aftoppen op de liberalisatiegrens (voorgaand jaar: tot maximaal de gewenste huur en
afgetopt ivm passend verhuren);

— jaarlijkse huurderving als gevolg van leegstand is variabel per complex(voorgaand jaar: variabel
per complex);

— jaarlijkse mutatiegraad voor het DAEB bezit is variabel per complex waarbij huurharmonisatie tot
80% of 85% van de maximaal redelijke huur (voorgaand jaar: variabel per complex en 85% of
95%);

— jaarlijkse mutatiegraad voor het niet-DAEB bezit is variabel pet complex waarbij huurharmonisatie
minimaal 100% van de maximaal redelijke huur (voorgaand jaar: variabel per complex en 100%);

— jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het eerste jaar van 1,6%
(voorgaand jaar: 1,2%);

— jaarlijkse stijging van de ovenge exploitatieuitgaven en lonen in het tweede jaar van 1,9%
(voorgaand jaar: 2,5%);

— jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het derde jaar van 2,2%
(voorgaand jaar: 2,5%);

— jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen vanat het vierde jaar van 2,5%
(voorgaand jaar: 2,5%);

— jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het eerste jaar van 1,6% (voorgaand jaar: 1,2%);
— jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het tweede jaar van 1,9% (voorgaand jaar: 2,5%);
— jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het derde jaar van 2,2% (voorgaand jaar: 2,5%);
— jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven vanaf het vierde jaar van 2,5% (voorgaand jaar:

2,5%).

Ter identificatie
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Volumeparameters:
— klachten- en mutatieonderhoudsuitgaven (op basis van ervaringscfers): € 633 per

verhuureenheid (voorgaand jaar: € 543);
— planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) per complex: conform meerjaren

onderhoudsbegroting wat neerkomt op €750 per verhuureenheid (voorgaandjaar: € 1.010), na
begrotingsperiode op basis van gemiddelden per complex;

— directe overige exploitatieuitgaven (belastingen, verzekering): € 299 per verhuureenheid
(voorgaand jaar: € 282);

— overige indirecte exploitatieuitgaven voorzovervastgoedgerelateerd (algemeen beheer): € 1.151
per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 1.061), waarbij de toerekening aan het DAEB danwel niet
DAEB deel is gebaseerd op het aantal woningen;

— heffing van overheidswege gekoppeld aan woningen met een contracthuur onder de
liberalisatiegrens (verhuurdersheffing): vanaf 2017 € 4,02 miljoen (0,543% van de WOZ-waarde)
oplopend tot € 5,37 miljoen (0,593% van de WOZ-waarde) in 2022. Vanaf 2023 daalt dit naar
€ 5,29 miljoen (0,567% van de WOZ-waarde);

— Ieefbaarheidsuitgaven zijn gedefinieerd zoals verwoord in de Nota leefbaarheid 2012. In de
beleidsnotitie zijn de doelstellingen in het kader van leefbaarheid uitgewerkt met daarbij een
toelichting op de te maken uitgaven. De jaarlijkse kosten bedragen op basis van het huidige
woningbezit circa € 504.000 (voorgaand jaar € 354.000) en volledig toegerekend aan het DAEB
bezit.

Discontering:
— disconteringsvoet van 5,00% fvoorgaand jaar: 5,00%); disconteringsmoment: medionummerando;
— contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur is conform het strategisch

voorraadbeleid (SVB). Voor de complexen waarvoor geen concrete sloop-, renovatie- of
verkoopplannen aanwezig zijn, geldt een minimum van 15 jaar.

Overige aspecten:
— inrekenen restwaarde grond: € 1.500 per hoogbouw verhuureenheid en € 5.000 per laagbouw

verhuureenheid, uitgaande van bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming aan het eind
van de economische levensduur, zijnde de huidige grondprijs geindexeerd naar einde levensduur
(€ 13.500 hoogbouw, € 17.000 laagbouw) en gecorrigeerd voortoekomstig te maken kosten
inzake uitplaatsing (€ 5.700), sloop (€ 5.900) en een maandhuur korting (€ 400);

— inrekenen woningverkopen: tegen de contante waarde van de verwachte opbrengstwaarde minus
vetkoopkosten voor maximaal de eerstkomende vijfjaar op basis van een geformaliseerd
verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.

Schattingselementen bepaling bedrijfswaarde
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze
waarderingsgrondslag, zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de
waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant kunnen afwijken van de verwachtingen
van het management zoals verwerkt in de bedrijtswaarde. Om inzicht te geven in de effecten van
redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de bedrijfswaarde, is de volgende
gevoeligheidsanalyse opgenomen:

Ter identificatie
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Effect op bedrijfswaarde*

Gehanteerd in SteP mogelijke in € 1.000 in % van de
Parameters bednjfswaarde alWijking bednjfswaarde

Mutatiegraad vanërend -1% -1.000 -0,46%
Mutatiegraad vanërend +1% 1.000 0,46%
Discontenngset 5,00% -1% 31.000 11,46%
Disconteiingsjet 5,00% +1% -27.000 -9,58%

* Het effect op de bednjfswaarde is berekend per afzonderliike afwijking (orirqe parameters blijvan gelijk).

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
Terzake van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie (gerubriceerd onder Materiële vaste
activa) heeft Woningbedrijf Velsen voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin
41 woningen bestemd zijn voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 11 woningen in het komend
boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt in totaal
€ 1,39 miljoen en de historische aanschafprijs € 1,38 miljoen.

Histonsche Verwachte

aanschafprijs opbrengst
Verwachte erkopen [15] Aantal 31-12-2016 waarde

DAEB vastgoed: woningen

2017 11 1.377 1.388
2018 tot en met 2021 30 3.644 4.067

5022 5.455

Niet-DAEB vastgoed: 0 0 0

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door
het WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht frecht van
pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan
te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als
gevoig hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire
zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de
corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering.

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op
de omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op
de balans vermeld onder de Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen’.

Er zijn geen woningen hypothecair bezwaard.

9.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [6]

Grondposities
In deze post zijn strategische grondaankopen begrepen, met het oog op ontwikkeling van
vastgoedprojecten en waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Het zijn
voornamelijk materiële vaste activa, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zo

Ernst & Yo ccoun nts LLP
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grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling warden genomen vindt herrubricering plaats naar de
betreffende actiefposten.

Marktwaarde
Jaarlijks wordt de marktwaarde van het vastgoed bestemd voor elgen exploitatie bepaald. Tegelijk
wotdt oak de marktwaarde bepaald van het vastgoed in ontwikkeling. De hoogte van de voorziening
wordt jaarIks per project bepaald. Voor de projecten met een verkoopbestemming wordt uitgegaan
van de vooronderstelling dat de opbrengsten ten minste gelijk zijn aan de kosten en wordt geen
voorziening getroffen. Voot de projecten voor eigen exploitatie wordt uitgegaan van de
vooronderstelling dat de opbrengsten lager zullen zijn dan de kosten en wordt wel een voorziening
getroffen. Voot deze projecten wordt tot aan het uitvoeringsbesluit een voorziening getroffen die gelijk
is aan gemaakte voorbereidingskosten. Vooc de definitieve projecten (met een uitvoeringsbesluit)
wordt tot een voorziening getroffen die gelijk is aan het verschil tussen de marktwaarde en het totale
investeringsbedrag. Voor zover als mogelijk wordt de voorziening in de jaarrekening in mindering
gebracht op de ptojectkosten. Dit impliceert dat dit deel van de voorziening wordt gepresenteerd
onder de projecten in ontwikkeling (activa). Het avenge deel wotdt in de jaarrekening gepresenteerd
als voorziening voor de projecten in ontwikkeling (passiva). De mutaties op de voorziening omvatten
de toevoegingen (toename van de marktwaarde per 31 december ten opzichte van de marktwaarde
per I januari), onttrekkingen (afname van de marktwaarde per 31 december ten opzichte van de
marktwaarde per I januari) en vrijval foplevering van project).

9.1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie [7]

Het verloop van deze post is als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste

sian de exploitatie [7] 2016 2015

Stand 1 januan

Aanschafwaarde 10.808 11.060
Cumulatie afschrijAngen

en afwaarderingen -6.034 -7.049
Boekwaarde 4.774 4.031

Mutaties

lnesteringen” 356 7.325
Desinestenngen 0 -1.597
Afwaarderingen 0 0
Temgname alWaarderingen 0 0
Oiige mutaties 0 1.609
Afschnjvngen -868 -594
Totaal sian de mutaties -512 743

Stand 31 december

Aanschafwaarde 11.164 10.808
Cumulatie afschnjingen

en afwaarderingen -6.902 -6.034
Boekwaarde 4.262 4.774

* De instenngen bestaan uit: initleel, uitga.en na eerste erwerking, Ter identificatie
rbeteringen, ohge im.esteringen. Ernst & Young Accountants LLP
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Afsc hrijvi ngen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald
volgens de Iineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde, gebaseerd op de
volgende verwachte gebruiksduur:
— Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
— Automatisering: 3 jaar
— Bedrijfsauto’s: 3 jaat (met ingang van 2013 niet meet van toepassing in verband met ease)
— Inventaris kantoor: 5 of l0jaat
— Kantoorgebouw (exciusief grand): 50 jaar

Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar corn ponenten afgeschreven, aangezien de
invloed van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen verwaarloosbaar is.

Boekwaarde
De boekwaarde van de software bedraagt€ 1,06 miljoen per 31 december (2015: € 1,31 miljoen).

Actuele waarde
De actuele waarde (WOZ) van de kantoorpanden bedraagt € 2,53 miijoen (2015: € 2,42 miljoen).

Buitengebruik gestelde materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie
WoningbedrijfVelsen heeftgeen activa tdv de exploitatie buitengebruik gesteld in 2016 (2015: € 1,59
rniljoen).

Zekerheden
Er zijn geen bedtijfsgebouwen en -terreinen hypothecair verbonden ten behoeve van
kredietinstellingen.

Op de roerende materiële vaste activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.

9.2 Financiële vaste activa (3)

Financiële vaste actha 2016 2015

[10] Latente belastingrderingen 24.455 26.965
[11] Leningen u/g 236 237
[14] Oerige vordenngen 0 0

Totaal 24.691 27.202

9.2.1 Latente belastingvordering(en) [10]

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waatdering van activa
en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondsiagen. Verdet is sprake van fiscaal
corn pensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen warden hierna
toegel icht:

a DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
De fiscale waarde van het vastgoed in exploitatie is lager dan de commetcië!e. Dit verschil is niet
gewaardeerd in een passieve latentie, omdat realisatie van dit vetschil niet waarschijnhijk is. Het
totale waarderingsverschil bedraagt EUR 4.397.000. Van dit verschil zijn slechts de verschillen in
waardering welke de komende vijf jaar warden gerealiseerd, gewaardeerd in een tieve latentie.
Het gaat hierbli am de realisatie van de fiscale afschrijvingen en de realisatie van I ants LLP
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waarderingsverschil t.a.v. de woningen welke (naar verwachting) verkocht zullen warden (voor
deze woningen is de boekwaarde fiscaal hager dan commercieel). De latentie is opgenomen
tegen nominaTe waarde.

b Projecten in ontwikkeling
Bij projectontwikkeling kan de fiscale waardering afwijken van de commerciele waardering
vanwege voor de sector geldende fiscale waarderingsvoorschriften volgens de
Vaststellingsovereenkomsten VSO 1 en 2. Dit verschil is niet gewaardeerd in een actieve latentie,
omdat realisatie niet waarschijnlijk is. Dit nfet in de vorm van een latentie gewaardeerd
waarderingsverschil bedraagt EUR 23.815.000.

Slechts de verschillen in waardering welke in de nabije toekomst gerealiseerd zullen worden, zijn
gewaardeerd in een actieve latentie. Het gaat hierbij om het afwaarderingsverlies dat in
aanmerking kan worden genomen als gevoig van de sloop van een aantal woningen (Orion) en
het verlies dat wordt gerealiseerd als gevoig van de verkoop van nieuwbouwwoningen I
grondposities (Het Nieuwe Vroeger en Lange Nieuwstraat).

c Len ingen olg en ulg
In de jaarrekening is voor de Ieningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de
nominale waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c.
reële waatde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De
latentie loopt af over de resterende Iooptijd van de leningen.

a Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering ult hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevorrnd
voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst
beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor een
latente belastingvordering tegen de nominale waatde verantwoord.

Stand latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De latente belastingvorderingen opgenomen in de balans en de hiermee samenhangende latente
belastinglasten/-baten in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren:

Balans Winst- en erliesrekening

Latente belastingvorderingen 2J 2Q1S
Afschrijngspotentieel 2.957 2.913 -45 -44
Voorraadteerkopenwoningen 109 270 109 161
Sloop - 264 264
Fiscaal resultaat gemengd project 3.896 3.908 3.896 12
Actia ten dienste an de exploitatie 901 941 116 40
Leningen 117 102 -55 -15
Verrekenbare erliezen 18.984 16.056 -3.591 -2.928

26.965 24.455 430 2.510

De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2016:

Latente belastingvorderingen Jaarrekening Fiscaal Verschil 25%
Afschnjingspotentieel

- 11.651 11.651 2.913
Voorraad te ‘erkopen woningen 3.275
Sloop 11.411

Fiscaal hager negatief resultaat gemengd project
Actje ten dienste an de exploitatie

Leningen

Verrel(enbare erliezen

4.262

4.356

12.468

15.633

8.027

1.08 1

1 .057

15.633

3.765
409

270

264

3.908

941

409 102
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Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De latente belastingvordetingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Van de vordering wordt een
bedrag van € 5.263.000 naar verwachting binnen 1 jaar gerealiseerd.

In het kadet van de stelselwijziging zijn de tijdelijke waarderingsverschillen van € 25,84 miljoen (2015:
€ 25,58 miljoen) die voorheen niet in de balans zijn opgenomen, verwerkt in Us waardering van de
latente belastingvorderingen.

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het boekjaar
is op totaalniveau als volgt:

Latente beIastingorderingen 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 26.965 958

Invloed stelselwijziging (cum ulatief effect) 25.577

Herrekende boekwaatde 26.965 26.535

Dotaties ten laste van het resultaat 478 4.121

Onttrekkingen -

Vrijval ten gunste van het resultaat -2.988 -3.691

Rentetoeoeging -

Mutatie latente belastingrdering -2.510 430

Boekwaarde 31 december 24.455 26.965

9.2.2 Leningen ulg [11]

De post leningen u/g bestaat uit:

Leningenu!g[11] 2016 2015

Starters renteregeling 236 237

Het verloop is als volgt:

Leningen u/g 2016 2015

Stand 1-1-2016 237 230
Nieuwe leningen 0 7
Aflossingen -1 0
Oprenting 0 0
Waardeeranderingen 0 0
Stand 31-12-2016 236 237

Starters renteregeling

_____________________

Met de Starters renteregeling wordt via Social Finance N.y. (samenwerkingsverband v lifer identificatie
deelnemende woningcorporaties) gedurende 10 jaar 20% van de maandelijkse hypoth ftounq Accountants LLP
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voorgeschoten aan de koper. De eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het
einde van de Iooptijd van de hypotheek van 30 jaar.
De Starters renteregeling wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Er zijn in 2016 nihH woningen (2015: 13 woningen) verkocht met behuip van de Starters renteregeling.
Bij verkoop dienen de eigenaren het geleende bedrag terug te betalen. Per 31 december 2016 zijn er
aan 9 eigenaren startersleningen (2015: 9 eigenaren) verstrekt.

9.3 Voorraden (4)

Voorraden 2016 2015

[16] Vastgoed in ontwikkeling, bestemd boor erkoop 570 1.096
[17] Oerigeioorraden 164 318

Voorraden (4) 734 1.414

Oorspronkelijke waarde stgoed 2.953
Invloed stelselwijziging 158
Boekwaarde bestaand stgoed 3.111 3.111

Verkocht stgoed (in ontwikkeling) 636 499
-I- voorziening -400 -400

[18] Onderhanden projecten 3.347 3.210

Totaal 4.081 4.624

9.3.1 Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voorverkoop [16]

De post Vastgoed bestemd voor verkoop’ bestaat uit flog niet opgeleverde en nog niet verkochte
nieuwbouwwoningen, bestemd voor verkoop.

9.3.2 Overige voorraden [17]

Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen van afdeling Vastgoedbeheer in het magazijn en in de
servicewagens.

9.3.3 Onderhanden projecten [1$]

In totaal is een bedrag van € 3,35 miljoen (2015: € 2,76 miljoen) aan opbrengsten uit hoofde van
onderhanden projecten over het boekjaar verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Een voorziening voor venwachte verliezen voor een project wordt in mindering gebracht op de post
onderhanden projecten. Tevens worden de gedeclareerde term ijnen in mindering gebracht op de post
onderhanden project. Het neilo-bedrag per onderhanden project wordt verwerkt als actief of als
schuld, indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand vertoont.
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9.4 Vorderingen (5)

Vordeñngen 2016 2015

[19] Huurdebiteuren 327 421

[20] Orheid 46 12

[23] Oerige rdenngen 188 3.096

[24] OerIopende activa 581 605

Totaal 1.142 4.134

9.4.1 Huurdebiteuren [19]

De vordeting op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten
en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud
voor rekening van de huurder begrepen.

9.4.2 Overheid [20]

De vordering op overheid omvat doorbelastingen WMO op de gemeente Velsen.

9.4.3 Overige vorderingen [23]

Onder deze post zijn de overige vorderingen opgenomen. Hier kunnen ook derivaten met een niet
beursgenoteerde onderliggende waarde’ opgenomen, maar dat is niet van toepassing.

9.4.4 Liquide middelen [26]

Liguide middelen [26] 2016 2015

Kas 0 0

Bank 16.289 17.681

Totaal 16.289 17.681

De beschikbaarheid van liquide middelen is voor een bedrag van € 1,345 miljoen (2015: € 1,345
miljoen) bepetkt door een bankgarantie voor onbepaalde tijd.

9.5 Eigen vermogen (6)
Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 596,50 miljoen (2015: € 546,78 miljoen). Het eigen
vermogen is als volgt samengesteld:

Eigenvermogen 2016 2015

Eigen vermogen veor resultaatbestemming

[271 Herwaardenngsresenie 226.943 226.322

[29] Algemene bednjlreserve 31 9.836 307.279

[30] Resultaat boekjaar 49.726 13.177

596.504 546.779

Eigen vermogen na resultaatbestemming

[27] Herwaardeñngsreser 257.093 226.943

[29] Algemene bedrijfreserve 339.4 1 319.836

596.5 4Ter idei e
ernst Youn ants LLP
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9.5.1 Herwaarderingsreserve [27]

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Ten laste van de herwaarderingsreserve is een passieve latentie gevormd vanuit de
resultaatbesternming. Het vormen van deze passieve latentie heeft een negatief effect op het
resultaat, waardoor de herwaarderingsreserve 25% lager is.

De herwaarderingsreserve DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie betreft het positief
verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde) en de boekwaarde op basis van historische aanschafprijs.

Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee
samenhangende deel van de herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag.

Niet-DAEB
DAEB iastgoed vastgoed in

Heiwaarderingsresene [27] in exploitatie exploitatie totaal

Marktwaarde vastgoed 2014 61 3.971 42.488 656.460

Historische kostprijs iastgoed 2014 359.336 41.021 400.358

Herwaardering 2014 254.635 1.467 256.1 02
Aanpassing ivm Iagere marktwaarde 45.667

Fiscaal effect (belasting latentie) -75.441
Herwaarderingsreserve 2014 226.322

Marktwaarde stgoed 2015 615.323 41.783 657.106

Histonsche kostprijs stgoed 2015 356.834 42.832 399.666

Herwaardering 2015 258.489 -1.049 257.440
Aanpassing ivm lagere mark twaarde 45.750

Fiscaal effect (belasting latentie) -75.648
Heiwaarderingsreserve 2015 226.943

Marktwaarde vastgoed 2016 657.155 40.650 697.805

Histonsche kostptijs stgoed 2016 362.108 37.545 399.653

Herwaardering 2016 295.047 3.105 298.1 52
Aanpassing ivm lagere ma,ktwaarde 44.639

Fiscaal effect (belasting latentie) -85.698
Herwaarderingsreserve 2016 257.093
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9.5.2 Algemene bedrijfsreserve [29]

Het verloop van de algemene bedrijfsreserve is als volgt:

Algemene bedrijfsresene [29] 2016 2015

Eigen rmogen ‘door resultaatbestemming

Agemene resee 353.699 341.525

Herwaarderingsresen.e 193.080 192.076

Elgen vermogen per 1 januari 546.779 533.602

Resultaat boekjaar 49.726 13.177

Stand per 31 december 596.504 546. 779

Eigen rmogen na res ultaatbestemming

Algemene resee 372.891 353.699

HerwaardenngsreseRe 223.614 193.080

Stand per 31 december 596.504 546.779

9.5.3 Bestemmng van het resultaat [30]

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016
ad € 49,73 miljoen als volgt te bestemmen:
— Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 ad € 19,58 miljoen aan de algemene

bedrijfsreserve toe te voegen.
— Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 30,15 miljoen (bestaande ult niet-gerealiseerde

waardeveranderingen vastgoed in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te
brengen.

Deze resu taatbestem m ing is hierboven weergegeven.

9.6 Voorzieningen (8)

Voorzieningen 2016 2015

[32] Vooiziening onrendabele inestering & herstructurering 5.007 2.613

[33] Voorziening latente belasting’..erplichtingen 25.910 29.254
[38] Oerige oorzieningen 206 237

Totaal 31.123 32.104

let identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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9.6.1 Voorziening onrendabete investeringen en herstructureringen [321

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:

Voorziening onrendabele investeringen en DAEB Niet-DAEB Verkoop Totaal
hersfructureringen [32] vastgoed i.e. stgoed ic. vastgoed i.e. vastgced ic.

Stand 1-1-2015 10.354 0 0 10.354
erantwoord onder projecten 4.335 4.335

Invloed stelstelwijziging

(cumulatief effect) -7.144 0 0 -7.144
Herrekende stand 1-1-2015 7.545 0 0 7.545

Toevoegingen 1.034 0 400 1.434
Onttrekking -333 0 0 -333
Vrijval 0 0 0 0
Herclassificatie 0 0 0 0
Mutatievoorziening 701 0 400 1.101

Stand 31-12-2015 8.246 0 400 8.646

Presentatie onder projecten 5.633 0 400 6.033
r

Presentatie ondervorzieningen 2.613 0 0 2.613
Stand 31-12-2015 8.246 0 400 8.646

Toeegingen 8.048 0 0 8.048

Onttrekking -2.827 0 0 -2.827

VrijaI 0 0 0 0
Herclassificatie 0 0 0 0
Mutatie vooziening 5.221 0 0 5.221

Stand 31-12-2016 1 3.467 0 400 13.867

Presentatie onder projecten 8.460 0 400 8.860
Presentatie onder oorzieningen 5.007 0 0 5.007
Stand 31 -1 2-2016 13.467 0 400 13. 867

Iooptijd < 1 jaar 7.075
Iooptijd > 5 jaar 6.792

9.6.2 Voorziening latente belastingverplichtingen [33]

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa
en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondsiagen, resulterend in de volgende
latente belastingverplichtingen:
— Fiscale voorziening onderhoud

In het verleden is fiscaal een voorziening onderhoud gevormd. Dit betekent dat in de toekomst
een deel van de onderhoudsiasten niet ten laste van het resultaat wordt gebracht, maar ten laste
van de voorziening.

let identificatie
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— Fiscaal nag in aanmerking te nemen opwaardering
In het verleden is het onroerend goed in exploitatie fiscaal afgewaardeerd naar lagere
bedrijfswaarde (op basis van WOZ). Als gevoig van stijgende WOZ-waarden moet deze
afwaardering in de toekomst weer warden teruggenomen.

De vootziening latente belastingen opgenomen in de balans en de hiermee samenhangende latente
belastinglasten/-baten in de winst-en-veresrekening zijn als volgt te specificeren:

Latente belastingverplichtingen
Voonaad te erkopen woningen
Voorziening onderhoud
Nog te reahseren opwaardering WOZ

De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2016:

La tente b&asbngvetpIichngen ]aa rrekenin g

Vocwziening ondethoud
Nog te reahseren opwaardenng WOZ

19040
84600

Winst- en erliesrekening
2i

151
- 2.019

1300 1 325

Alle latenties zijn opgenomen tegen nominale waarde. Van de voorziening wordt een bedrag van
€ 1,39 miljaen naar verwachting binnen 1 jaar gerealiseerd.

Er zijn geen tUeIijke waarderingsverschillen die niet tot waardering zijn gebracht in de latente
belastingverplichtingen. In het kader van de stelselwijziging zijn de tijdelijke waarderingsverschillen
van € 22,48 miljoen (2015: € 23,93 miljoen) die voorheen niet in de balans zijn opgenomen, verwerkt
in de waardering van de latente belastingverplichtingen.

Verloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebracht

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente belastingverplichtingen
in het boekjaar is op totaalniveau als volgt:

Latente beIastingrpIichtingen 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 29.254 6.779

InAoed stelselwijziging (cum ulatief effect) 23. 926

Herrekende boekwaarde 29.254 30.705

Dotaties ten laste an het resultaat - -

Onttrekkingen - -

VhjI ten gunste n het resultaat -3.344 -1.451

Rentetoeoeging - -

Mutatie atente beIastingrdering -3.344 -1.451

Boekwaarde 31 december 25.910 29.254
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9.6.3 Overige voorzieningen [38]

De overige voorzieningen en het verloop ervan in het boekjaar is als volgt:

9.7 Langlopende schulden (9)

Langlopende schulden Rente % > 5 jaar > 1 jaar Totaal

2016

[40] schulden/leningen kredietinstellingen 416% 110.733 6.726 117.459
[43] orige schulden 0 81 0 81
Totaal 110.814 6.726 117.540

2015

[40] schuldenhleningen kredietinstellingen 4,27% 119.882 2.194 122.076
[43] oveñge schulden 0 77 0 77
Totaal 119.959 2.194 122.153

Langlopende schulden met een testerende looptijd van minUet dan één jaar, waaronder de
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden met
uitzondering van de langlopende schuld aan kredietinstellingen van € 6,37 miljoen, aangezien de
herfinanciering van deze schuld op lange termijn basis reeds op balansdatum geformaliseerd was.
Voot de toelichting van deze schuld wordt verwezen naar de toelichting op kredietinstellingen.

Voor een toelichting op de renterisico’s wordt verwezen naar de paragraaf Financiële Instrumenten.

Loopbaan

Oñge oorzieningen [38] ontwikkeling

Stand 1-1-2016 237
Dotatie 30
Toeoeging rente 0
Onttrekking -30

VrijI -31
Stand 31-12-2016 206

Waanian:

looptijd < 1 jaar 0
looptijd> 5 jaar 206

Ter identificatie
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9J1 Schuldenhleningen overheid [39] en kred ietinstellingen [40]

Krediet
Schulden o.erheid en kredietinstellingen Oerheid [39] instellingen Totaal

Verantwoord onder langlopend 0 122.076 122.076

Verantwoord onder kortlopend 0 9.468 9.468

Stand 1-1-2016 0 131.544 131 .544

Nieuwe leningen 0 0 0

Aflossingen 0 -9.468 -9.468

Verantwoord onder kortlopende schulden 0 4617 4617

Stand 31-12-2016 0 117.459 117.459

Naast deze leningen is ultimo 2016 geen financiering aangettokken met uitgestelde stortingen.

Zekerheden
Alle leningen overheid en kredietinstellingen zijn volledig geborgd door het WSW. Voor de door het
WSW geborgde leningen heeft Woningbedrijf Velsen zich verbonden het onderliggend onroerend
goed in exploitatie met een boekwaarde van € 117,5 miljoen (2015: € 131,5 miljoen) niet zonder
toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan.

Achterstelling
Onder de schuldenhleningen overheid en kredietinstellingen is geen achtergestelde schuld begrepen.

Aflossi ngssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het Iineaire, annuItaire dan wel het fixe systeem.

Basis-rente-leningen
WoningbedrijfVelsen heeft 5 basis-rente-leningen. Per 31 december 2016 bedraagt de nominale
waarde €48 miljoen (2015: €48 miljoen) en de marktwaarde € 76,69 miljoen (2015: € 71,35 miljoen).
Bij de berekening is als uitgangspunt geen rentestijging of daling gehanteerd. In tegenstelling tot
andere derivaten hoeft voor de basis-rente-lening geen financiële buffer te worden aangelegd. Een
buffet dient eventuele financiële risico’s op te vangen. Dat de basis-rente-lening als derivaat moet
worden beschouwd, heeft geen consequenties voor Woningbedrijf Velsen.

9.7.2 Overige schulden [43]

Orige schulden [43] 2016 2015

Waarborgsommen 81 77
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9.8 Kortlopende schulden (10)

Kortlopende schulden 2016 2015

[44] Schulden aan oerheid 229 400
[45] Schulden aan kredietinstellingen 6.371 11.393
[46] Schulden aan Ieeranciers 681 1.273
[49] Belastingen en premies sociale erzekenngen 1.616 506
[50] Schulden ter zake van pensioenen 69 0
[52] Oerlopende passiva 2.948 2.301

Totaal 11.914 15.873

9.8.1 Schulden aan overheid [44]

Schulden aan orheid [44] 2016 2015

Crediteurensaldo gemeente 229 400

Zekerheden
Er zijn geen zekerheden gesteld in het kader van bij overheid verkregen financieringen.

9.8.2 Schulden aan kredietinstellingen [45]

Schulden aan kredietinstellingen [45] 2016 2015

Aflossingselichting komend boekjaar op
langlopende leningen kredietinstellingen 4.617 9.467
Transitorische rente kredietinstellingen 1.754 1.926
Totaal 6.371 11.393

Zekerheden
Door de huisbankier zijn aan Woningbedrijf Velsen kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter
beschikking gesteld voor een totaalbedrag van € 3,5 miljoen per I januari 2016. Tegenover deze
faciliteiten is als zekerheid verstrekt het pandrecht op roerende materiële vaste activa.

Per balansdatum is binnen de kasgeldfaciliteit en binnen de rekening-courantfaciliteit nihil
opgenomen. De verschuldigde rente van deze faciliteiten is variabel (Euribor plus opsiag).

9.8.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen [49]

Belastingen en premies sociale .erzekeringen [49] 2016 2015

Loonbelasting 138 0

Omzetbelasting 1.478 506

Totaal 1.616 506
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9.8.4 Overige schulden [51]

De post Overige schulden omvat te betalen accountants- en advieskosten, Vereniging van Eigenaren,
afrekening overheidssubsidies ed. De omvang is nihil in 2016 en 2015.

9.8.5 Overlopende passiva [52]

2016 2015
O.erIopende passiva [52] Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

Vooruitontvangen huren 863 0 457 0
Afterekenenservcekosten 983 0 1.173 0
Nag te betalen kosten projecten 728 600 303 0
Dhrsen 374 0 368 0
Totaal 2.948 600 2.301 0

9.9 Financiële instrumenten

9.9.1 Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten.

9.9.2 Doelstellingen en beleid inzake beheerfinanciële risico’s

De primaire financiële instrumenten van Woningbedrijf Velsen, anders dan derivaten, dienen ter
financiering van haar operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een
belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van Woningbedrijf Velsen is het voorkomen dan
wel spteiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en Iiquiditeitsrisico’s.
Het beleid is erop gericht hetjaarlijks renterisico te maximeren op 15 % van de Ieningenportefeuille. In
dit kader maakt Woningbedrijf Velsen geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals
renteswaps ter afdekking van het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten. Het beleid
van Woningbedrijf Velsen is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve
doeleinden.

De belangrijkste risico’s ult hoofde van de financiële instrumenten van WoningbedrijfVelsen zijn het
kredietrisico, Iiquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.
Het beleid van Woningbedrijf Velsen am deze risico’s te beperken is hieronder opgenomen.

Kredietris ico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens
Woningbedrijf Velsen kunnen voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij
huurdebiteuren (Indien van toepassing).
Woningbedrijf Velsen maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder
handelt Woningbedrijf Velsen enkel met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om
de kredietwaardigheid vast te stellen (rating) en de omvang van het kredietñsico bij elke partij te
beperken. Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie.
Voor Woningbedrijf Velsen is het risico inzake huurdebiteuren relatief haag. Hiervoor is een
voorziening getroffen en is in 2016 een traject gestart om de huurincasso te optimaIisern. Ten
opzichte van 2015 is de stand van de huurdebiteuren gedaald.
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Uquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Woningbedrijf Velsen over onvoldoende middelen beschikt am aan haar
directe verplichtingen te kunnen voldoen.
Om te waarborgen dat Woningbedrijf Velsen aan haar verplichtingen kan voldoen zijn naast het
aantrekken van langlopende leningen, kasgeld- en rekening-courantkredieffaciliteiten beschikbaar
voor een bedrag van in totaal € 3,5 miljoen (2015: € 7,5 miljoen).
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang
fluctueren is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.

Valutarisico
Woningbedrijf Velsen loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle
inkomende en uitgaande kasstromen in euro’s zijn.

Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
Woningbedrijf Velsen loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen
(met name begrepen onder financiële vaste activa), liquide middelen en rentedragende langlopende
en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinsteflingen).
Vootvastrentende langlopende vorderingen en langlopende eningen (€ 117 miljoen) loopt
Woningbedrijf Velsen het risico dat de reële waarde van de vorderingen en leningen zal dalen
respectievelijk stijgen as gevoig van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze
vorderingen en schulden warden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de
marktrente afgesloten.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken (€ 5 miljoen) loopt Woningbedrijf Velsen
tisico ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevoig van veranderingen in de markttente (ic.
kasstroom risico).

Renteprijsrisicos leningen overheid en kredietinstellingen
Ter beoordeling van het prijsrisico dat Woningbedrijf Velsen loopt, zijn de leningen in onderstaand
overzicht ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages
en looptijden:

Vast rentende

leningen Rentekiasse

Restant Iooptijd Tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal

2016

1—5jaac 3.433 18000 22456 2.054 0 0 45.943
6—lojaar 5.908 6.705 18.955 2.043 0 0 33.611
11—l5jaar 5.926 0 0 1.596 0 0 7.522
16—2ojaar 0 0 0 0 0 0 0

20 jaar 0 0 30.000 0 0 0 30.000
Totaal 15.267 24.705 71.411 5.693 0 0 117.076

2015

1—5jaat 4.504 0 0 903 0 0 5.407
6—lojaar 2.473 0 6.254 4.192 0 0 12.919
11—l5jaat 6.299 0 14.976 0 0 0 21.275
16—2ojaar 0 0 0 1.661 0 0 1.661

2ojaar 3.782 24.900 52.132 0 0 0 80.814
Totaal 17.058 24.900 73.362 6.756 0 0 122.076

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedi
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Rentekasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de
effectieve rentevoet van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële
instrumenten van Woningbedrijf Velsen waarover rentekasstroomrisico wordt gelopen, luiden als volgt:

Gemiddeld

gewogen
Variabel rentende effectiee
leningen <= 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar > 5 jaar rente

2016

Financiele activa:

Bank 0 0 0 0 0 0 0
Financiële passia:

Leningen orheid 0 0 0 0 0 0 0

Leningen

kredietinsteuingen 0 0 0 0 0 5.000 -0,0775%
Bwto-positie 0 0 0 0 0 5.000 0
Netto-posftie 0 0 0 0 0 0 0

2015

Financiele activa:

Bank 0 0 0 0 0 0 0
Financiële passiva:

Leningen orheid 0 0 0 0 0 0 0
Len ingen

kredietinstellingen 0 0 0 0 0 5.000 0,1426%
Bruto-positie 0 0 0 0 0 5.000 0
Netto-positie 0 0 0 0 0 0 0

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt
herzien binnen een jaar. De renteherzieningsdata van de variabel rentende lening zijn afzondetlijk
opgenomen. De andere financiële instrumenten van Woningbedrijf Velsen zijn niet in de bovenstaande
tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.

Overige kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de Ieningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedtagen
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de
eindaflossingen en de renteconversies:

Jaar- Eind- Rente
Vervalkalender Ieningenportefeuille aflossingen aflossingen conrsies

2017 4.617 0 0
2018 4.286 0 6.600
2019 4.079 0 10.000
2020 3.233 0 10.000
2021 3.203 5.000 8.000
2022 2.958 0 10.000
2023 7.665 5.000 10.000
2024 1.580 0 260
2025 1.303 0 4.& er identificatie
2026 1.069 0 0 rnst & Voun ants LLP
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De looptijd van de leningenportefeuille van kredietinstellngen bedraagt gemiddeld 13,4 jaar (2015:
13,6 jaar).
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per leningsoort toegelicht:
— De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptd gefixeerd dan wel tot het

renteherzienings-moment. Het tisico van deze leningen betreft:
• op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude

contractrente;
• de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening

met een hogere dan wel lagere rente.
— De tente van de variabel rentende leningen (toll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands

Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een
liquiditeitsafslag tespectievelijk -opslag die 0,1 basispunt bedraagt.

— Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is niet
afgedekt met rente-instrumenten. De rentelast over de leningenportefeuille ad € 5 miljoen bedraagt
de effectieve rentevoet -0,0775% (2015: 0,1426%).

— De extended leningen betreffen vastrentende leningen tot het herzieningsmoment zoals vastgelegd
in de leningsovereenkomst. Op het herzieningsmoment heeft de bank een optie om de lening te
verlengen tegen een in de leningsovereenkomst opgenomen rentepercentage (putoptie). Het risico
van doze lening betreft:
• op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de actuele

tente voor een vergelijkbare lening;
• het herfinancieringsrisico van de eindaflossing van de lening in eon nieuwe lening met eon

hogere of lagere rente.
— De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een

basisrente en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De
kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijfjaar
bedraagt. Na vijfjaar dient een nieuwe kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De
kredietopslag van do huidige basisrenteleningen bedraagt tussen de 0,399 basispunten en de
0,850 basispunton.

Marktrisico
Hot marktrisico wordt beheerst door spreiding aan to brengen in do geldgevers ter zako de
leningonportefeuille.

9.9.3 Reële waarde

Voor de basisrenteleningen loopt Woningbedrijf Velsen het risico dat de reële waarde van de leningen
stijgen als gevolg van veranderingen in do marktrente (i.c. reële waardohsico). Voor deze schuldon
worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgosloten.
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De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van
Woningbedrijf Velsen Iuidt als volgt:

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behuip van beschikbare
marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de
bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten:

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte Iooptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.

Lang lopende schulden
De reële waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van
de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente van 4,162% (2015: 4,273%).

9.9.4 Verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen.

9.10 Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

9.10.1 Voorwaardelijke verplichtingen

WSW obligoverplichting
Leningen van toegelaten instellingen die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW
geborgd. Het WSW stelt zich borg jegens de geidgever voor de betaling van de Ieningsverplichtingen.
Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een
bepaald percentage van 3,85% (2015: 3,85%) over het schuidrestant van de door hen aangetrokken
en door het WSW geborgde eningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als
deelnemer van het WSW garant voor e(kaar. Per 31 december 2015 heeft Woningbedrijf Velsen een
aangegane obligoverplichting van € 4,7 miljoen (2015: € 5,1 miljoen).
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Boekwaarde Reële waarde

Financiële instrumenten 2016 2015 2016 2015

In de balans opgenomen

Financiële activa

Vordenngen onder de financiële vaste activa

(exclusiefderivaten) 24.691 27.202 24.691 27.202
Vlottende orderingen (exciusief derivaten) 5.224 8.303 5.224 8.303
Liquide middelen 16.289 17.681 16.289 17.681

46.204 53.186 46.204 53.186
Financiële passiva

Langlopende schulden (exclusiefdehvaten) 117.459 122.076 76.688 71.346
Kortlopende schulden (exclusiefderivaten) 12.367 15.872 12.367 15.872

129.826 137.948 89.055 87.218

Niet in de balans opgenomen

Toegezegde leningen 0 0
Garantstellingen 0 0
Totaal 0 0
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Deze verplichting is voorwaardelijk: zj is opeisbaar indien de borgstellingsreserve frisico- of
garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geidgevers de
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

9.10.2 Niet-verwerkte activa en verplichtingen

Heffing voor saneringssteun
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft aan de corporatiesector een heffing voor
saneringssteun opgelegd. Het CFV heeft b de opvraag van de prognose-informatie 2016-2020
aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren
2017 tot en met 2021 van 1% van dejaarlijkse huursom. Op basis van dit percentage en de geschatte
jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:
— 2016:€0
— 2017:€439.490
— 2018:€443.O1O
— 2019:€444.460
— 2020:€449.050
— 2021:€457.050

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen.

]uridische claims
Er is een claim tegen Woningbedrijf Velsen ingediend in verband met de afwikkeling van de kosten
gemaakt bij een project. Eind december 2015 is Woningbedrijf Velsen gedagvaard. Partijen zijn nog in
afwachting van de uitspraak van de rechter en/of over een minnelijke regeling. De uitkomsten hiervan
zijn zodanig onzeker, dat hiermee in de jaarrekening nog geen rekening is gehouden.

Bankgaranties
In verband met de claim heeft de corporatie een bankgarantie afgegeven van € 1,345 miljoen.

Afnameverplichting woningen
Woningbedrijf Velsen heeft zich niet verplicht am bij oplevering van niet verkochte koopwoningen af te
nemen.

Aansprakelijkheid VOF en CV-belangen
Woningbedrijf Velsen heeft geen belangen in een VOF of CV en is derhalve niet hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van die vennootschappen.

Aansprakelijkheid ingevolge art. 2:403 BW
Woningbedrijf Velsen heeft geen aansprakelijkheidsstellingen overeenkomstig artikel 2:403 BW voor
groepsmaatschappijen afgegeven.

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid
De corporatie vormt geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of de omzetbelasting.

9.10.3 Meerjarige financiële verplichtingen

Operationele lease
Woningbedrijf Velsen heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s afgesloten. De
toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:
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Leasetermijnen 2016 2015

peñode <= 1 jaar 5 8

1 jaar < peñode <= 5 jaar 352 167

periode> 5 jaar 50 336

Totaal 407 51 1

De leaseovereenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 3,2 jaar waarbij de leasebetaling een
vast bedrag per jaar is over de gehele leaseperiode. Na afloop van de overeenkomsten heeft
Woningbedrijf Velsen de optie de auto’s te kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde. Er
is geen sprake van voorwaardelijke leasebetalingen.

Huurverplichtingen
Huurverplichtingen zijn niet van toepassing.

Aangetrokken, nog niet opgenomen leningen
Woningbedrijf Velsen heeft ultimo 2016 geen leningen aangetrokken met een stortingsdatum na
balansdatum voor investeringen en herfinancieringen.

Erfpachtverplichti ngen
Erfpachtverplichtingen zijn niet van toepassing.

lnvesteringsverplichtingen
Per balansdatum is WoningbedrijfVelsen met respectievelijk M.J. de Nijs en Zonen By. , Huib Bakker
Bouw (HBB), KBK Bouwgroep en Boele & van Eesteren realisatieovereenkomsten aangegaan inzake
de herontwikkeling van de plannen Lange Nieuwstraat (109.1 DAEB), Het Nieuwe Vroeger (918.1
DAEB), De Noostraat Noord (919 DAEB) en Zevensterren (938 DAEB). Het betreft de sloop van 105
woningen en de bouw van 188 huurwoningen en renovatie van 81 woningen. De totale investering
bedraagt naar huidig inzicht € 40,95 miljoen, waarvan € 8,62 miljoen onrendabel. Het onrendabel deel
is in de jaarrekening verwerkt. Deze verplichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling in een
periode van 1 tot 5 jaar na balansdatum.

Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van
woningen voor een totaalbedrag van € 21,27 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten
contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit de contracten
voorvloeiende verliezen als gevoig van onrendabele investeringen zijn voorzien in de jaarrekening.

Onderhoudsverplichtingen
Er zijn geen buitengewone onderhouds- en renovatieverplichtingen aangegaan in verhouding tot de
normale bedrijfsomvang.

Prestatieafspraken
Woningbedrijf Velsen heeft met de gemeente Velsen en de Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen
meerjarige afspraken gemaakt over de ontwikkeling van woningen en energiebesparende
maatregelen gedurende 2017-2021. Per jaar worden afspraken gemaaktoverde beschikbaarheid en
betaalbaarheid van de woningvoorraad, duurzaamheid, wonen en zorg, Ieefbaarheid, bijzondere
doelgroepen, tenovatie, sloop, verkoop en vervangende nieuwbouw.

Juridische en feitelijke verplichtingen niet verwerkt in de waardering van het vastgoed
Bi] de bepaling van de marktwaarde van het niet-DAEB vastgoed hebben zich geen juridische en
feitelijke verplichtingen voorgedaan, die verbonden zijn aan het vastgoed (zie toelichtir
balanspost niet-DAEB vastgoed in exploitatie).
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Uit hoofde van prestatieafspraken met de gemeente Velsen en de Huurdersraad van Woningbedrijf
Vesen zijn afspraken gemaakt, die weliswaar van invloed zijn op het investerings- en exploitatiebeleid
van de corporatie maar gezien de aard ervan niet warden verwerkt in de vastgoedwaardering
aangezien deze verplichtingen bij verkoop niet overgaan naar derde partijen.

Garantieverplichtingen
Woningbedrijf Velsen is niet aangesloten bij Woningborg NV. die ervoor zorgt dat als een aannemer
failliet gaat, de koopwoningen aisnog warden afgebouwd. We! stelt Woningbedrijf Velsen als
voorwaarde bij de opdtachtverstrekking dat de aannemer een bankgarantie afgeeft aan Woningborg
NV.
Woningbedrijf Velsen heeft zich niet garant gesteld vooc de nakoming van rente- en
aflossingsverplichtingen inzake verstrekte geldieningen.

Kredietfaciliteiten
Woningbedrijf Velsen heeft geen kcedieffaciliteit toegezegd.

9.11 Niet in de balans opgenomen activa

Er zijn geen woningen onder een VOV-regeling verkocht door Woningbedrijf Velsen.

let identificatie
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10 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

10.1 Nefto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (11)

10.1.1 Huuropbrengsten [53]

Huuropbrengsten [53] 2016 2015

Woningen en woongebouwen DAEB 41.524 40.795
Woningen en woongebouwen niet-DAEB 1.661 2.103
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 164 172
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 644 640

43.993 43.710
HuurdenAng wegens leegstand -279 -220
Huurderng wegens oninbaarheid 0 0
Totaal 43.714 43.490

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2016 bedroeg 0,60% (1 juN 2015: 1,60%). De huurderving
wegens oninbaarheid is rechtstreeks in mindering gebracht op de voorziening.

De huuropbrengsten in 2016 bedragen € 43,71 miljoen en liggen lets meet dan € 0,22 miljoen hoger
dan de huurinkomsten in 2015. Deze hogere huurinkomsten bestaan voornamelijk uit hogere
inkomsten door de toegepaste huurverhoging van 06% en huurharmonisatie. Totale hogere
inkomsten hierdoor bedragen ruim € 0,30 miljoen over 2016. Hier staan lagere inkomsten tegenovet
door onder andere verkoop van woningen en door lagere huurinkomsten door renovatie- en
sloopcomplexen.

1 0.1.2 Opbrengsten servicecontracten [54]

Opbrengsten senAcecontracten [54] 2016 2015

Vergoedingen an huurders oor Ieeringen en diensten 1.983 1.873
Derving wegens oninbaarheid 0 0
Totaal 1.983 1.873

De vergoedingen voor leveringen en diensten is gestegen als gevolg van:
— verhoging van het voorschotbedtag van huurders;
— toename van het aantal huurders door oplevering van twee complexen in 2015.

10.1.3 Lasten servicecontracten [55]

Lasten senAcecontracten [55] 2016 2015

SenAcecontracten -1.983 -1.873
Toegerekende organisatiekosten 0 0
Totaal -1.983 -1.873

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroetende en
roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaai jks, indien
noodzakelijk, aangepast. Ter identificatie
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Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de everingen en diensten over het
voorgaande jaar.

10.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten [57]

Lasten rhuuren beheeractiviteiten [57] 2016 2015

Belastingen exploitatie -1.878 -1.876
Verzekeñngen -163 -150
Verhuurderheffing -3.694 -3.338
Toegerekende organisatiekosten -1.852 -1.591
Oeng -28 0
Totaal -7.615 -6.955

Hieronder volgt een totaaloverzicht van de toegerekende organisatiekosten. Daarin worden de
organisatiekosten, welke ondet andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op
basis van een interne inschaUing van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wotdt in
hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en Ieefbaarheid.

Lonen en salanssen -4.968
AfschrijAngen -751
Oenge personeelskosten -1.132
Orig -2.578
Totaal organisatiekosten -9.429

Geactierde productie 675
Onge opbrengsten 594

Totaal dekking 1.269

Toe te rekenen organisatie kosten -8.160

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen ult de
kostenvetdeelstaat.

Kosten verdeelstaat 2016 2015
Verdeel- Verdeel

Omschñjving sleutel Bedrag sleutel Bedrac
Lasten verhuuren beheeracth,iteiten [57] 227% -1.852 22,7% -1.591
Lasten exploitatie bezit [59] 61,8% -5.045 61,8% -4.334
Verkoop stgoedporteuf lie [64-66] 0,1% -12 0,1% -10
O.enge organisatiekosten [73] 15,3% -1.252 15,3% -1.076
Totaal 100,0% -8.160 100,0% -7.011
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Lonen en salarissen
De lasten betreffende lonen en salarissen voor Woningbedrijf Velsen betreffen:

Lonen en salanssen 2016 2015

Salanssen -3.749 -4.223
Sociale lasten -632 -616

Pensioenen -575 -724
Orige personeelskosten -1.143 -347
Totaal -6.099 -5.910

Bij WoningbedrijfVelsen waren in 2016 gemiddeld 72 werknemers in dienst (201 5: 75). Hetaantal
fulitime equivalenten bedroeg in 2016 gemiddeld 67,8 fte (2015: 71,4 fte). Deze werknemers waren in
2016 alIen in Nederland werkzaam (2015: idem). De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel (nog toe
te spitsen op de situatie van de corporatie) is als volgt (aantal dan wel fte):

Bezetting (fte) 2016 2015

Bestuur, Beleid & Communicatie en P&O 6,2 5,6
Financien, Control en Bedrijfsoeñng 15,0 15,3
Vastgoedbeheer 21,4 22,9

Vastgoedontwikkeling 6,5 8,0
Woondiensten 18,7 19,7
Totaal 67,8 71,4

Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van WoningbedrijfVelsen is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste
kenmerken van deze pensioenregeling:
— Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
— Er is sprake van een middelloonregeling.
— De pensioenleeftijd is athankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
— De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het

partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis.
— Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het

pensioenfonds jaarlijks een premie vast met een maximum van 25% van de
ouderdomspensioengrondslag respectievelijk 25% van de ouderdomspensioengrondslag
gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

— Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de
ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of
en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist
evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
— Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en

bestuurders van de toegelaten instelling.
— De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen

geval bestaat een verplichting tot bijstorting.
— Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. Ter identificatie
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De beleidsdekkingsgraad van SPW bedraagt 104% ultimo 2016 (31-12-2015: 109%). Hiermee voldoet
het pensioenfonds niet aan de minimale vereiste 1255% die voorgeschreven is door De Nederlandse
Bank (DNB) en daarmee ontstond een dekkingstekort. Zolang het vereist vermogen nog niet is
bereikt, moet het pensloenfonds jaarlijks een nieuw hersteiplan indienen.
SPW zal voor 1 april 2017 een nieuw hersteiplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond dat het
pensioenfonds binnen een periode van 10 jaar weer het vereist vermogen bereikt
(Iangetermijnherstelplan). De beleidsdekkingsgraad dient na die periode minimaal 129,3% te
bedragen.

Het bestuur heeft gekozen voor de maximale hersteltermijn van 10 jaar, omdat een van de mogelijke
middelen in een herstelpian het korten van de opgebouwde aanspraken is. Kortingen op de
aanspraken warden hierdoor over een zo lang mogelijke periode gespreid. Daarnaast kan door het
spreiden van kortingen over de herstelperiode zoveel mogelijk gebruik warden gemaakt van de
financfele herstelkracht van hetfonds. Op grand van het herstelplan 2016 zijn kortingen op
aanspraken niet noadzakelijk.

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen)
deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2016 een toeslag te verlenen van 0,02%. Dit is
het deel van de volledige toeslag dat ‘toekomstbestendig’ is: 2,95% van de prijsinhlatie (0,8% over
afgelopen periode).

10.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten [5$]

Lasten onderhoudsactiAteiten [58] 2016 2015

Planmatig onderhoud -7.241 -5.554
Mutatieonderhoud -2.467 -2.184
Reparatie-/klachtenonderhoud -2.043 -1.876
Toegerekende organisatiekosten 0 0
Totaal -11.751 -9.614

Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud bestaat uit de onderdelen mutatie- en reparatieonderhoud:

— Mutatieonderhoud wordt uitgevoerd wanneer de huur van een waning is opgezegd. Het zijn
werkzaamheden die nodig zijn voor de nieuwe verhuur. In 2016 is € 2,47 miljoen uitgegeven aan
mutatiekosten. Dit is hager dan de begroting ad € 195 miljoen. Dit betekent dat we gemiddeld per
adres € 2.930 uitgeven aan mutatieonderhoud (2015: € 3.025).

— Reparatieonderhaud vindt plaats op verzoek van huurders. Verzoeken komen binnen via de
telefoon, via de mail en bij de balie van ons kantoor. In 2016 is een bedrag van € 2,04 miljoen aan
reparatieonderhoud uitgegeven (2015: € 1,88 miljoen).

Plan matig onderhoud (en contractonderhoud)
Het doel van planmatig onderhoud is de technische kwaliteit van de woningen en algemene ruimten
op basiskwaliteitsniveau te houden. De kosten voor planmatig onderhoud bestaan naast
contractonderhoud ook uit regulier planmatig onderhoud en uit onderhoud gekoppeld aan energie- en
duurzaamheidsprojecten (E&D).
In totaal is er in 2016 voor Planmatig onderhoud € 7,24 miljoen uitgegeven (2015: € 5,55 miljoen).
Begroot was € 7,86 miljoen. Reden voor deze afwijking ligt voornamelijk in het doorschuiven van
enkele projecten naar 2017.

Ter identificatie
Ernst & Young nts LLP

WoningbedrijfVelsen,jaarrekening 2016
working world



10.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit [59]

Orige directe operationele lasten exploitatie bezit [59] 2016 2015

Dotatie dubieuze oerige debiteuren 74 -334
Jundische kosten -8 5
Oierige directe kosten -58 -599
Toegerekende organisatiekosten -5.045 -4.334
Totaal -5.037 -5.262

10.2 Nefto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuil le (13)

10.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille [64-66]

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde
in verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder
voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder afttek van de
contractuele korting.
Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is
derhalve bepetkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:

Verkoop huurwoningen (DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie) t64-66] 2016 2015

Verkoopopbrengst 1.369 4.586
At: Verkoopkosten -87 -147

Toegerekende organisatiekosten -12 -10
Marktwaarde verkochte iastgoedporteuiIIe -908 -1.887

Netto gerealiseerd resultaat erkoop vastgoedporteuiIle 362 2.542

De verkoopopbrengst betreft 10 verkochte woningen (2015: 16 woningen en 2 bedrijfsruimten). De
door vetkoop in 2016 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de
herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt € 0,59 miljoen.

10.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (14)

10.3.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [67]

O.erige waardeveranderingen stgoedportefeuiIIe [67] 2016 2015

Afwaardenng vastgoed in exploitatie 0 0
Terugneming atvvaardeñng \istgoed in exploitatie 0 0
Aaardeñng vastgoed in ontwikkeling -5.221 -1.434
Terugneming afwaardenng vastgoed in ontwikkeling 0 333
Totaal -5.221 -1.101
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10.3.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [68]

Niet-qerealiseerde waarderandenngen vastgoedportefeuille [68] 2016 2015

Waarderandenngen niet-DAEB vastgoed in exploitatie -468 -5.860
Waardeverandenngen DAEB vastgoed in exploitatie 41.560 457
Oerige (te benoemen) 0 0

Totaal 41.092 -5.403

10.4 Netto resultaat overige activiteiten (15)

10.3.4 Opbrengsten overige activiteiten [71]

Opbrengsten oerige activiteiten [71] 2016 2015

Opbrengsten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties 0 0
Opbrengsten ult hoofde van beheersactiiteiten oor VvE’s 41 36

Opbrengsten uit hooftie van onge dienstrIening 176 166
Orige opbrengsten (benoemen) 0 0
Totaal 217 202

10.3.5 Kosten overige activiteiten [72]

Kosten o.erige actiuteiten [72] 2016 2015

Kosten uit hoolde ‘van warmte- en koudeopslaginstallaties 0 0
Kosten uit hoofde van beheersactiiteiten boor VEs 0 0

Kosten uit hoofde van orige dienst.erIening -268 -214

Orige kosten 0 -14

Totaal -268 -228

10.3.6 Overige organisatiekosten [73]

Orige organisatiekosten [73] 2016 2015

Kosten uit hoofde van treasury 0 0

Kosten uit hooe ‘van personeel en organisatie -121 -116

Kosten uit hoofde ‘van de personeelsereniging 0 0

Kosten ten aanzien van jaarvarslaggeAng 0 0

Toegerekende organisatiekosten -1.252 -1.076

Totaal -1.373 -1.192
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10.3.7 Leefbaarheid [74]

De Ieefbaarheidskosten laten zich uitsplitsen als zijnde:

Leethaarheid [74] 2016 2015

Leethaarheidsbijdrage woonmaatschappelijk werk -68 -11 1
Leethaarheidsbijdrage aanleg/onderhoud kleinschalige nfrastructuur 0 0
Leefbaarheidsbijdrage schone woonomgeng/o.erIast/.eiIigheid -296 -228
Orige IeeThaarheidsbijdragen 0 0
Totaal -364 -339

10.5 Saldo financiële baten en lasten (16)

SaIUo linanciêle baten en lasten [75-781 2016 2015

[75] Waardeerandeñngen van flnanciële vaste activa en effecten 0 0
[76] Opbrengst van varderingen (iaste activa behoren en effecten) 0 0
[77] Andere rentebaten en soortgeijke opbrengsten 237 195
[78] Rentelasten en soortgelijke kosten:

- Rente op leningen ovarheid 0 0
- Rente op leningen kredietinstellingen -4.723 -4.988
- BorgstelIings.ergoeding -22 -29
- Oeng -85 -22

-4.830 -5.039
-4.593 -4.844

10.5.1 Belastingen [79]

Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale
regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken
(Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet
zonder meet duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het
onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake
projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting
te verrekenen deel van beschikbate fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverte
de fiscus de door Woningbedrijf Velsen gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die
reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen
onderhevig zijn.
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Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglasU-bate over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende
componenten:

Belastingdruk [79] 2016 2015

Acute belastingen boekjaar -271 -

Aanpassingen acute belastingen orige boekjaten - -

Mutatie latente belastingvardenng -2.510 430
Mutatie latente beIasting.erpIichtingen 3.344 1.451
Totaal belastinglast/-bate 562 1.881

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2015: 25%). Het effectieve belastingtarief,
zijnde de belastingdruk in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als ¾ van het jaarresultaat voor
belastingen, bedraagt 1,16 % (2015: 16,32 %).

De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijk belastingtarief is als volgt:

Aansluiting effectief en toepasselijk belastingtanef 2016 2015

Toepasselijk belastingtanef 25,00% 25,00%
Aanpassing belastingen vatige boekjaren 0,00% 0,00%
Niet-gewaardeerde Miezen huidig jaar 0,00% 0,00%
Aanpassing niet-gewaardeerde varliezen vaorgaande jaren -23,84% -8,68%
Fiscaal niet-aftrekbare kosten 0,00% 0,00%
Verschil nominale en contante waarde van latenties 0O0% 0,00%

Effectief belastingtañef 1,16% 16,32%

Uit bovenstaande opstelling van de posten blijkt een grate afwijking van het effectieve belastingtarief
met betrekking tot de resultaten 2016 ten opzichte van 2015. Dit is veroorzaakt door de toepassing
van verrekenbare verliezen.

10.6 Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Won ingbedrijf
Velsen van toepassing ztjnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, kiasse F.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voorWoningbedrijfVelsen is € 150.0001. Dit geldt naar rato van de
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met
ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor
de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

____________________________
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10.6.1 Bezold iging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
Ieidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 1 3 maand van de
functievervulling.

61.971 18.221

0 0

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf kalendermaanden
van de functievervulling zijn niet van toepassing.

Topfunctionarissen met dienstbetrekking Van ZIjfl Morsheim

Functiegegens

Gewezen Gewezen topfunctionaris?

(Fictie) dienstbetrekking?

Di recteu r

bestuurder

Nee

Ja

Directeur

bestuurder

Nee

Ja

Aanng en einde nctieruIIing in 2016

Omng diensterband (in fte)

IndiAdueeI WNT-maximum

Beloning

18/4 - 31/12

0,60

63.616

1/1 - 19/2

1,00

20.137

Belastbare onkostenrgoedingen

Beloningen betaalbaar op term ijn

54.913

0

7.058

OnerschuIdigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2016

15.292

316

2.6 13

Verplichte motiring indien overschrijding

6 1.971 18.22 1

Aanng en einde ftinctiervuIIing in 2015

Omng diensterband 2015 (in fte)

Beloning

N.v.t. N.v.t.

Belastbare onkostenrgoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiginq 2015

1/1 - 31/12

1,00

112. 353

2.319

21.584

136.256
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Toezichthoudende

topfiinctionanssen Sp/ikers Antonisse Doomen Kroezen Neutelings Nobel Du Pon Visse

Functiegegeens Voorzitter ReC Lid Audit Lid Audit Lid RC Lid RC Lid ReC Lid Audit Lid Audit

Aaneng en einde Bestuurder’

functieeRulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 14/12-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

lnditdueeI WNT-maximum 22.500 15.000 15.000 15.000 699 15.000 15.000

Beloning 17.186 11.458 11.458 11.458 555 11.458 11.458

Belastbare onkostenergoedingen 0 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0

17.186 11.458 11.458 11.458 555 11.458 11.458

Onerschuldigd betuald bedrag 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2016 17.186 11.458 11.458 11.458 555 11.458 11.458

Verplichte motiedng oerschnjding N,v.t. N.v.t. N.vt. N.v.t. N.v.t. N.vt N.v.t.

Aaneng en einde

functieerwlling in 2015 1/1-31/12 1/1-11/3 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31112 1/1-31/12 11/3-31/12

Beloning 17.186 2.250 11.458 11.458 11.458 11.458 9.071

Belastbare onkostenergoedingen 0 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaarop term/in 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2015 17.186 2.250 11.458 11.458 11.458 11.458 9.071

*) In de periode 1 maart 2016 tot 18 april 2016 heeft M.J. du Pon tijdelijk de bestuursfunctie bekleed.
In deze periode is hij tijdelijk uitgetreden als lid Raad van Commissarissen. Over deze periode heeft
hij de beloning als lid Raad van Commissarissen behouden en geen andere vergoeding ontvangen.

10.6.2 Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband aan topfu nctionanssen met of zonder
dienstbetrekking

Uitkering wegens beeindiging diensterband Morsheim

Di recteur

Functie(s) gedurende dienstethand bestuurder

Omng diensterband (in fte) 1,00

Jaarwaarin diensterband is beeindigd 2016

lndi’iAdueel WNT-maximum ontslaguitkering 75.000

Oereengekomen uitkeringen wegens

beeindiging diensterband 59.945

OnerschuIdigd deel 0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging

diensterband 59.945

Waarn betaald in 2016 59.945

Verplichte motienng indien orschrijding N.v.t.

10.6.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermede topfunctionarissen zijn er geen avenge functionanissen met
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum he a n .

ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeningen betaald aan avenge functionarisse
rentifi

tants LLP

Woningbedrijf Velsen, jaarrekening 2016 65
lildnqLter

worknq world



van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen is niet van toepassing.

10.7 Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de exteme accountant en de
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als
volgt voor Woningbedrijf Velsen:

2016 2015
Accoountants- EY Accoun- EY Accoun

kosten tants LLP Oeng EY Totaal tants LLP Oerig EY Totaal

Onderzoek van

dejaarrekening 111 0 111 40 0 40

A ndere

controleopdrachten 0 11 11 0 20 20
AdAesdiensten op

flscaal terrein 0 162 162 0 61 61
Andere niet

controlediensten 0 0 0 0 18 18

Totaal 111 173 284 40 99 139

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria
voor het ondetzoek van de jaarrekening 2016 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2016
zijn verricht.
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11 Toelichting op het kasstroomoverzicht

11.1 SamenstelNng geidmiddelen

Liquide middelen per 31-12-2015 17.681
Zeer liquide effecten per 31 december 2015 0
Geidmiddelen per 31-12-2015 oIgens het kasstroomoerzicht 17.681

Balansmutatie geidmiddelen in 2016 -1.392

Liquide middelen per 31-12-2016 16.289
Zeer liquide effecten per 31-12-2016 0
Geidmiddelen per 31-12-2016 oIgens het kasstroomoerzicht 16.289

De geJdmiddelen en kasstromen toerekenbaat aan minderheidsbelangen zijn niet van toepassing.

11.2 Toelichting op kasstromen

Op basis van de baten en lasten is het kasstroomoverzicht opgesteld, aangevuld met de mutaties
rondom de kasstromen van de (des)investeringsactiviteit woningverbeteringen en dergelijke. De
berekende mutatie in het saldo liquide middelen sluit aan bij de ontwikkeling in de saldi van bank en
kas. Bij het opstellen van het overzicht is ten opzichte van 2015 het volgende opgemerkt:

— de hogere huuropbrengsten
— de lagere huurdebfteuren
— de hogere vooruit ontvangen huren
— de lagere voorziening dubieuze (huur)debiteuren
— de hogere uitgaven voor onderhoud
— de lagere magazijnvoorraad
— de lagere overige bedrijfslasten
— de lagere crediteuren
— de lagere betaalde vennootschapsbelasting
— de lagere won ingverkoopopbrengsten
— de hogere investeringen, met name investeringen voor nieuwbouwprojecten
— lagere aflossingen van (langlopende) leningen

De nietter vrije beschikking staande gelden omvat een afgegeven bankgarantie van € 1,345 miljoen.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

WoningbedrijfVelsen, jaarrekening 2016 67
workrg wortd



12 Gebeurtenissen na balansdatum voor de jaarrekening

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die een nadere
informatie geven over de toestand op balansdatum.
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13 Overige gegevens 

13.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In de statuten van Woningbedrijf Velsen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de 
resultaatbestemming. De bestemming vindt plaats overeenkomstig de voorschriften die ter zake voor 
toegelaten instellingen gelden. 

13.2 Ondertekening van de jaarrekening 

Bestuur 

De jaarrekening van Woningbedrijf Velsen is opgesteld door het bestuur op 28 juni 2017. 

Raad van Commissarissen 

'JO 

De jaarrekening is vastgesteld door de raad van commissarissen op 28 juni 2017. 

A.E.P.M. Kroezen 
Lid 
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B. Douw
Lid

J.M,R.M. Neutelings

R.N.E. 
Visser Lid
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R.O.J. van der Laan
Directeur- Bestuurder

J.J. Nobel
Voorzitter

R.P.A.M. Doomen
Vice voorzitter Lid
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13.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Directie en de Raad van Commissarissen van Woningbedrijf Velsen
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