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2017 2016 2015 2014 2013

Aantal verhuureenheden ln exploltatie
Huurwoningen DAEB

Maatschappelijk lastgoed

Zorgastgoed (onzelfstandíge woongelegenheden)

Aantal lerhuureenheden DAEB

s.992 6.248 6.218

5

687

6.340 6.393

5 5 7

687 687 687 853

6.684 6.940 6.910 7.0y 7.253

Huurwoningen niet-DAEB

Bedrijbruimten

Garages

Orerig ruimten

Aantal wrhuureenheden niet-DAEB

y1
21

525

72

159

21

521

72

221

22

520

72

199

21

526

78

182

27

527

79

959 773 835 82+ 815

Aantal wrhuureenheden (ongewogen)

Aantal rcrhuureenheden (gewogen)

7.il3
7.170

7.713

7.2M
7,745

7.276

7.858

7.382

8.068

7.590

Aantal verhuursenheden in ontwlkkeling
Aantal rærhuureenheden in r,erkoop

Aantal wrhuureenheden in aanbouw

0 0

82

0

0

101

0

45

0106

Aantal wonlngen naar (nettolhuurpri¡sktas€e

Goedkoop

Betaalbaar

Middelduur

Duur

1.538

4.006

515

274

1.717

3.816

610

264

1.633

3.910

675

221

1.692

4.094

554

199

1.720

4.211

462

182

6.333 6.407 6.439 6.539 6.575

Kengetallen
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2A17 2416 2015 2014 20't3

9,44

0,96

0,16

0,95

313

367

787

1.468

130

488,73

3,76

103.798

35.880

122.371

15.796

3,46

2,70

48,45

53,54

80,97

13,59

15,78

10,00

't,41

0,09

1,23

288

348

1.421

1.656

9,18

0,92

0,38

1,24

251

298

797

1.U7

9,23

0,87

1,06

1,48

276

190

661

1.127

't0,91

0,89

0,71

1,03

243

133

653

1.029

123

409,59

3,33

45.410

127.512

19.082

1,71

1,21

45,00

54,90

79,0

10.4

Verhuren van wonlngen

Mutatiegraad

Huurachterstand in % lan huursom

Aandeel huurachterstand wrtrokken huurders

Kwalitolt per woongelegenheid
Aantal reparatielezoeken

Kosten reparatiercaoeken

Kosten mutatie-onderhoud

Kosten planmatig onderhoud

Totaal kosten onderhoud

Prijs-{kwaliteitwerhouding DAEB woningen
Gemiddeld aantal punten WWS

Gemiddeld rekenhuur per maand

Gemiddelde rekenhuurpriJs per punt

Financiðle positie per verhuureenheid
Marktwaarde

Bedrijfswaarde

WOZ-waarde

Nominale waarde langlopende leningen

Financlële continufreit

lnterest Corcrage Ratio (lCR) (norm > 1,40)

Debt Service Colerage Ratio (DSCR) (norm > '1,0)

Loan to Value (LtV), bedrijfswaarde (norm < 75o/o|

Solwbiliteit bedrijfswaade (norm > 207o)

Solwbiliteit marktwaarde (norm > 20%)

Dekkingsratio, WOZ-waarde (norm < 50%)

Dekkingsratio, marktwaarde (nolm < 7O%)
I

Personeel

Aantal formatieplaatsen (fre)

Aantal fie per 1.000 rærhuureenheid

130

480,24

3,69

96.334

38.550

121.lU
16.227

3,11

2,52

M,U
52,56

78,79

17,05

17,49

67,8

9.4

123

468,09

3,81

85.971

39.190

126.065

17.142

2,75

2,44

44,38

51,27

15,74

71,4

9.8

4V,40

71.498

36.920

128.112

18.222

123

3,69

1,78

2,26

42,11

49,73

63,4

8.8

75,6

10.2
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Activa

(in duizenden euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Vaste actira

1 Vadgoedbelegglngen
1.1 DAEB vastgoed in exploitatie

1.2 N|eþDAEB rastgoed in exploitatie

1.3 Vastgoed in ontwfkkeling bestemd looreigen exploitatie
Totaal !astgoedbeleggingen

665.021

79.253
13.011

657.155

40.650
8.811

757.285 706.616

2 Materlële vaste activa
2.1 Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie 3.665 4.262

3 Flnanciële vade acllva
3.1 Leníngen u/g 256 236

Som der raste actir¡a 761.206 711.114

Vlottende actiw

4 Voorraden
4.1 Vastgoed in ontwikkeling bestemd roor rerkoop

4.2 Olerige \¡conaden

Totaal v¡onaden

1.431

164

570

164

1.595 7U

5 Onderhanden projecten 0 3.347

6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren

6.2 Owrheid

6.3 Owriqe \orderingen

6.4 Oled$ende actira

Totaal wrderingen

232

10

149

516

327

46

188

582

907 1.143

7 Liquide middelen 16.145 16.289

Som der r,lottende actila 18.M7 2',1.5t13

Totaal actlva 779.853 732.62t

1 Balans per 31 december 2017
(voor resultaatbestemming)
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Passiva

(in duizenden euro's) 31-12-2017 31-12-2016

8 Eigen vermogen
8.1 Herwaarderingsresenæ

8.2 Algemene bedrijßresene

8.3 Resultaat boekjaar (roor resultaat bestemming)

257.093

339.411

56.005

226.943

319.836

49.726

652.509 596.504

9 Voorzleningen
9. 1 Vooziening onrendabele inr,resteringen en herstructurering

9.2 Vooziening latente belastingræçlichtingen

9.3 Owrige wozieningen

Totaal roozieningen

0

1.924

185

5.007

1.455

206

2.109 6.668

10 Langlopende schulden

10.1 Schuldenlleningen kredietinstellingen

10,2 Owrige schulden

Totaal langlopende schulden

113.173

91

117.459

81

113.264 117.540

11 Kortlopendeschulden
11.1 Schulden aan orerheid

1 1,2 Schulden aan kredietinstellingen

11,3 Schulden aan lereranciers

11.4 Belastingen en premies sociale ræaekeringen

11.5 Schulden ter zake wn pensioenen

1 1.6 Olerlopende passira

Totaal kortlopende schulden

0

6.049

1.862

418

-1

3.643

229

6.371

681

1.616

69

2.948

't1.971 11.914

fotaal passiva 779.853 732.627
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(in duizenden euro's) 2017 20't6

1.1 Huuropbrengsten

1.2 Opbrengsten servicecontracten

1.3 Lasten servicecontracten

1.4 Lasten wrhuur en beheeractiviteiten

1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

1.6 Olerige directe operationele lasten exploitatie bezit

1 Netto resultaat exploitatie r,astgoedportefeuille

44.035

2.736
-2.742

-8.158

-9.294

-5.915

43.714

3.207

-3.207

-7.615

-11.751

-5.037

20.662 19.311

2. 1 Verkoopopbrengst r,astgoedporlefeuille

2.2 Toegerekende organisatiekosten

2.3 Boekwaarde rærkochte r,astgoedportefeuille

2 Netto gerealiseerd resultaat rærkoop

wstgoedportefeuille

4.572 1.282

-12

-908

-28

4.O48

496 362

3.1 Olerige waarderæranderingen lastgoedportefeuille

3.2 Nietgerealiseerde waardereranderingen
vastgoedportefeuille

3.3 Nietgerealiseerde waardercranderingen
rastgoedportefeuille bestemd wor wrkoop

3 Waarder,eranderingen vastgoedportefeuille

8.519

33.033

0

-5.221

41.092

0

41.552 35.871

4.1 Opbrengst owrige activiteiten

4.2 Kosten olerige activiteiten

4 Netto resultaat o\erige activiteiten

231

-246

217

-268

-15 -51

5 Olerige organisatiekosten

6 Leefuaarheid
-1.715

452
-1.373

-364

7.1 Waardewrandedngen \an financiële wste actira en
ran efiecten

7.2 Opbrengst ran lorderingen die tot
behoren en ran effecten

0 0
d{ raste actira

0

300

4.625

0

237

4.830

7.3 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

7.4 Rentelasten en soortgelijke kosten

7 Saldo financiële baten en lasten 4.325 4.593

Resultaat wor belastingen 56.203 49.163

I Belastingen -198 563

Resultaat na belastingen 56.005 49.726

Netto resultaat 56.005 49.726

2 Winst- en verl¡esrekening over 2017
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3 Kasstroomoverzicht20lT
(directe methode)

(in duizenden euro's)

Operatione le activite iten
Ontiangsten:

Huren

Vergoedingen

Olerheidsontlangsten

Orcrige bedrijÊontwngsten

Renteontlangsten

Saldo ingaande kasstromen

Uitgaræn:

Personeelsuitgawn

Onderhoudsuitgawn

Owrige bedrijfsuitgawn

Renteuitgawn

Sectorspecifieke heff ng onaftrankelijk ran resultaat

Verhuurdersheffing

Leebaarheid externe uitgar,en niet
inwsteringsgebonden
Vennootschaps belasling

Saldo uitgaande kasstromen

Kasstroom uit operationele activiteiten

(De s)i nve ste ri n gsa ctivite ite n

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontwngsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden
Verkoopontwngsten nieuwbouw, woon- en niet
woongelegenheden
Verkoopontlangsten grond

(Des)lnresteringsont\ängsten o\erig

Tussentelling MVA ingaande kasstroom

I

MVA uitgaande kasstroo'm

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

Woningwrbetering, woon- en niet woongelegenheden

Leebaarheid exteme uitga\ên projectgebonden

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

Nieuwbouw wrkoop, woon- en niet woongelegenheden

Sloopuitgawn, woon- en niet woongelegenheden
' Aankoop grond

lnlesteringen in olerige financiêle actira

Desinwsteringen in orcrige financiële actira
lnrcsteringen in immateriële vaste actiw
Desinr,esteringen in immateriêle raste actir¡a

lnræsteringen orerig

Externe kosten bij \erkoop

Tussentelling MVA uitgaande kasslroom

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

2016

44.556

1.990

0

510

55

47.242 47.111

-5.961

-11.751

4.574
4.830

0

-3.694

-364

-271

-.----.---.--.'
-32.428 -31.445

14.814 15.666

1.369

-7.477

-603

0

0

0

456
0

0

0

0

0

-356

s6
-8.

-10.341

2017

44.066

2.724

0

285

167

-6.751

-9.873

-7.037

4.617
-35

-3.934

452
271

4.615

4.615

0

0

0

0

0

0

"j
:7.028

€.453
0

0

0

-1.2Q4

0

0

0

0

0

-228

43
-14.956 ident
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(in duizenden euro's) 2017 2016

FVA

Onhangsten rerbindingen

Onhangsten orerig

Uitgaræn wrbindingen

Uitgawn or,erig

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Kasstroom uit (des)investeringen -10.341 -7.590

Fina ncie ringsactivite ite n

lngaand

Nieuwe door WSW geborgde leningen

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen DAEB-
inrcsteringen
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB-
inwsteringen
Saldo ingaande kasstromen

Uitgaand

Aflossing door WSW geborgde leningen

Afrossing niet door WSW geborgde leningen DAEB-
inresteringen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-
DAEB-inrcsteringen

0

0

0

0

0

0

0 0

4.617 -9.467

0 0

0 0

4.617 -9.467

Kasstroom uit fnancieringsactiviteiten 4.617 -9.467

Mutatie liquide middelen -1M -1.392

Liquide middelen per 1 januari

Liquide middelen per 31 december

Mutatie liquide mlddelen 
I

16.289

16.145

'17.681

16.289

-14ø}
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(in duizenden euro's) 2017 2016

Netto-resultaat

Baten en lasten rechtstreeks in het eigen

\ermogen \eruerkt:

56.005 49.726

0 0

Totaalresultaat 56.005 49.726

4 Overzicht van het totaalresultaal20lT
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5 Grondslagen van waardering in de jaarrekening

5.1 Algemeen

Stichting Woningbedrijf Velsen is statutair gevestigd op de Lange Nieuwstraat 630, 1971 GM te
lJmuiden (gemeente Velsen) en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder
nummer: 34099987.

5.2 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 Titel g voor, behoudens
enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten
lnstellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting (RTIV)
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, waaronder Richtlijn 645'Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting'(herzien 2016) in het
bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 31 mei 2018.

5.3 Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen 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 af te wikkelen; en 

r

- het stelliO{ voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten 
{imultaan af te wikkelen

5.5 Financiöleinstrumenten

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

Voor de grondslagen van de primaire financièle instrumenten wordt verwezen naar de behandeling
per balanspost. Voor de waardering en venverking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar
de afzonderlij ke paragrafen.
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6 Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening

6.1 Vastgoedbeleggingen

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 voor toegelaten instellingen en de
criteria van de Woningwet 2015 d.d. 'l juli 2015 en op grond van het goedgekeurde scheidingsvoorstel
conform de Woningwet.
Op grond van deze criteria omvat het DAEB vastgoed de woningen die bestemd zijn voor de primaire
doelgroep, het maatschappelijk vastgoed en het overige DAEB vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijf onroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, ondenvijs- en culturele instellingen en dienstverleners en
tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december
2009. Het niet-DAEB vastgòed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een
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 waarderingscomplexen. Een
waarderingscomplex is een samenstelvan 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 een
afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB
en niet-DAEB vastgoed. ln dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald,
de waarde opgesplitst in een deel dat aan het DAEB vastgoed, respectievelijk aan het niet-DAEB deel
kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed
Bijde eerste verwerking wordt het DAEB vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB vastgoed in
exptþitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de v{rkrijgings- of vervaárdigingsprijs,
indrJsief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies. I

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de
hieraan direct toerekenbare kosten.
De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het
jaar dat de exploitatie door sloop wordt beêindigd.

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 3't van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde.
Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstíg de
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
201 5 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde').

Ter i
Ernst &

EY

LLP

Woningbedrijf Velsen, jaarrekening 2017, versie 27 juni2018



Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende
categorieën:

- woongelegenheden;
* bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG);

- parkeergelegenheden;

intramuraal 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 einde 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 veruverking wordt een waardevermindering of -vermeerdering van de marktwaarde van
onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst- en verliesrekening van de periode waarin de
wijziging zich voordoet. De waardevermindering of -vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking
gebracht en in het resultaat verantwoord als 'Niet-gerealíseerde 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 vóór 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'.

IHerwaarderingsreserve l

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 henruaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen
vermogen benadrukt voor de gebruiker 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 gevolg van sloop
lndien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waarde peildatum 31

een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt
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waardering reken¡ng mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het
resultaat gebracht.

6.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw)en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering; zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste
verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend 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 behulp van
geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in
exploitatie onder'Waardering na eerste veniverking'.

lndien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het
vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium
gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post'Overige
waardevera nderingen'.

ln het geval per balansdatum sprake is van feitel'rjke dan weljuridische 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 mindering 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'Overige waardeveranderingen'.

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

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten.
Na eerste verwerking worden de grondposities gtwaardeerd tegen de kostprijs of lagere
marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingèn omtrent de ven¡vachte woningbouwwaarde van de
grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder
de post'Overige waardeveranderingen'.

6.2 Materiäle vaste activa

6.2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

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

Ðe afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. lndien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een
verantwoord.

Ernst & nts LLP
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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 worden niet langer ín de balans opgenomen na vervreemding of
op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de
vervreemding worden venrvacht.

6.3 Financiöle activa

6.3.1 Overige financiële vaste activa

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

Vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen worden bij eerste venruerking
opgenomen tegen de reele waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve
rentemethode. Baten en lasten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt zodra de vorderingen
aan een derde worden overgedragen of een b'tjzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via
het amortisatieproces.

6.4 Voorraden

6.4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop

Dit betreft opgeleverde 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 verkoopprijs 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, geherclassificeerd als vastgoed
bestemd voor verkoop. Bij eerste verwerking (i.c. moment van herclassificatie) en na eerste
verwerking is de wþardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigings{rijs) verminderd met
cumulatieve afschrïjvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezbn als gevolg van
de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).

6.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd vcor verkoop

Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De
waardering is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere
opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs 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 wel lagere opbrengstwaarde.
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6.4.3 Overigevoorraden

De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
opbrengstwaarde.

6.5 Onderhandenprojecten

Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat is
overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij
de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer van één verslagperiode.
De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd
met de toegerekende winst -indien deze betrouwbaar is te bepalen- en verminderd met voorziening
voor vem/achte verliezen en gedeclareerde termijnen.
De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van het onderhanden project worden als
opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per
balansdatum verwerkt, indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan
worden ingeschat (percentage of completion-methode). Voor het bepalen van het percentage
gereedheid wordt uitgegaan van de gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten.

Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschr'rjden,
worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt.

6.6 Vorderingen

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille,
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor
oninbaarheid.

6.7 Liquide middelen

6.7.1 Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquíde
middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito's worden onder liquide
middelerl opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel met opofferinglvan rentebaten - ter
onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden
niet ter beschikking staan van Woningbedrijf Velsen, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

6.8 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 realiteit 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 afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als
financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.
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6.9 Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien Woningbedrijf Velsen op balansdatum een in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlük 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
zíjn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders
vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

6.9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

ln het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan weljuridische investeringsverplichtingen
inzake sociaal en commercieelvastgoed in ontwikkeling, waarbijde 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 verschil
eerst in mindering 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 en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de
post'Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.

6.9.2 Belastingen

6.9.2.1 Acute belastingen

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

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

16.9.2.2 Latente belastingen 
Il-r

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt
een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voonruaartse 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 worden opgenomen onder de financiële vaste activa
respectievelij k voorzieningen.

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

Ernst &

17

LLP

å better
world

Woningbedrijf Velsen, jaarrekening 2017, versie 27 juni 2018



De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien Woningbedrijf Velsen
een in rechte afdwingbaar recht heeft om 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.

6.9.3 Voorzieningpensioenen

De gehanteerde pensioenregeling van Woningbedrijf Velsen is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds. De hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. ln 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.
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt
opgenomen als Woningbedrijf Velsen beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is
dat het tot toekomstige economische voordelen voor Woningbedrijf Velsen leidt en het betrouwbaar
kan worden 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. Woningbedrijf Velsen 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
afdwingbare 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
worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Additionele verplichtingen vloeien voort uit
aanvullende toezeggingen aan werknemers.
De voorziening voor additionele verplichtingen aan werknemers wordt gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contant{ waarde als het effect van de tijdswaarde van
geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór bblastingen de actuele marktrente weergeeft).

6.9.4 Overige voorzieningen

De overige voorzieningen betreft de voorziening voor loopbaanontwikkeling.
De voorziening 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 nominale waarde opgenomen.
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6.10 Langlopende schulden

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. ln
geval dat de vervolgwaardering niet tegen reële waarde met ven¡verking van waardeveranderingen in
de winst- en verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waarderlng 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 worden opgenomen, alsmede via het
amortisatieproces.

6.1 1 Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reele waarde. ln
geval dat de vervolgwaardering niet tegen reele waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de winst- en verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

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

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiêle verplichting bij
de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom,
vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie
van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele
afboekíngen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere
waardeverminderingen of oninbaarheid.

6.12 Reële waarde van f¡nanciÈile instrumenten

De reële waarde van de financiêle instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van
transactiekosteri. 

I

Voor financiële iLstrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, trvordt de reële waarde
bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer:
* het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke part'rjen;

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 reèle waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting
op de financiële instrumenten.

6.13 Derivaten en hedge account¡ng

6.13.1 ln een contract besloten ('embedded') derivaten

lndien in enig contract zodanige bepalingen en afspraken zijn opgenomen die voldoen aan de
kenmerken van een derivaat ('embedded derivaat') stelt Woningbedrijf Velsen vast of
en afspraken van het contract afgescheiden dienen te worden.

Ernst & Young Accountanis LLP
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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 venrerking van de
reële waardeveranderingen in het resultaat.

Voor zover het afgescheiden derivaat niet kan worden 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'.

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

ln enkele leningsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen waarbij de lening verstrekker 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 leningsovereenkomst en afgescheiden moet worden. Dit betekent tevens dat het derivaat niet
kwalificeert voor een hedgerelatie respectievelijk hedge-accounting; het derivaat wordt ven¡yerkt als
'Overige derivaten'.

6.13.2 Overige derivaten

Overige derivaten z'tjn derivaten welke niet kwalificeren voor een hedgerelatie respectievelijk hedge-
accounting. Omdat de onderliggende waarde geen beursgenoteerd aandeel is, wordt het derivaat
gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde

Van opgenomen leningen afgescheiden embedded derivaten worden op moment van eerste
verwerking van de lening de retile waarde van het embedded derivaat bepaald; de initieel 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 reêle waarde van het gehele contract en de initiële reële waarde van het embedded
derivaat; het verschil tussen het nominaal af te lossen lenifrgsbedrag en de reille waarde van de
lening wordt door middel van de effectieve rente geamortiJeerd over de looptijd van de lening.

Op elke balansdatum wordt de reële waarde van het embedded derivaat opnieuw bepaald. ls 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 waarde van het derivaat wordt lineair geamortiseerd over de
looptijd van het derivaat.

6.14 Niet langer in de balans opnemen van financiäle activa en pass¡va

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.
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6.14.1 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 afhankelijk is van het gebruik van een
specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.

6.14.2 Woningbedrijf Velsen als lessee

ln geval van financièle leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het
lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object en
de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans venverkt
tegen de reële waarde van het lease-object op het 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 worden opgenomen in de eerste veniverking van het actief. De
leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee
een constante 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.

ln 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

Algemeen

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

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

7.1 Netto resultaat explo¡tat¡e vastgoedportefeuille

7.1.1 Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde
prestaties.

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van Woningbedrijf Velsen,
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
oninbaarheid.

7.1.2 Opbrengsten servicecontracten

De opbrengsten seryicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, wate¡ huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid.

7.1.3 Lasten servicecontracten

I

De kosten van de leveringen eh diensten worden verantwoord onder de lasten servi

7.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via
de kosten- verdeelstaat verantwoord.

7.1.5 . Lasten onderhoudsactiviteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden
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 onderhoud onderscheiden zich van
activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van
verantwoord. identificatie
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Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op
balansdatum, worden ven¡verkt onder de 'Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen'

7.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurderheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen
incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een
meer specifieke kostensoort behoren. Woningbedrijf Velsen venn¡erkt de overheidsheffingen zoals
onroerendezaakbelasting en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de
overheidsheffing is voldaan.

7.2 Netto gereal¡seerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De post 'Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille' betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde
met betrekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als alle belangrijke
rechten op economísche voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de activa zijn
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald
en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie
onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de
marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht
vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct
toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan
wel de lagere opbrengstwaarde.
Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar
z\n.

7.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hieronder zijn begrefen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingþn met betrekking
tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikReling en vastgoed
bestemd voor verkoop. Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen
winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed
bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

7.4 Netto resultaat overige activiteiten

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en.Koudopslaginstallatie (WKO), beheer
voor derden en VvE-beheer als ook opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend.
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7.5 Overigeorganisatiekosten

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

7.6 Leefbaarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten
opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijk gebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder,
huismeester), leefbaarheidsondezoeken 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 wijk gebonden 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.

7.7 Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk.
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
het jaar waarover zij verschuldigd worden.

7.8 Belastingen

.l r

De belastirlS over het resultaat wordt berekend op basis van het in de win{f en verliesrekening
verantwoo/de resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten én geheel of gedeeltelijk
niet aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en -schulden
uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot
realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de veruvachte realisatie van een actief-
of passiefpost.

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, 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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7.9 Personeel

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening voor zovet ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
Woningbedrijf Velsen neemt een verplichting op als zij zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie neemt zij de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een
reorganisatievoorziening.
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I Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

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

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 fínanciêle
leasecontract zijn vooi 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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Vastgoedbeleggingen 2017 2016

1.1 DAEB wstgoed in exploitatie

1.2 Niet-DAEB lastgoed in exploitatie

1.3 V4qtgoed in ontwikkeling bestemd roor eigen exploitatie

665.021

79.253

13.011

657.155

40.650

8.811

Totaal 757.285 706.616

I Toelichting op de balans

9.1 Vastgoedbeleggingen

Het verloop van de is als volgt:

* De inrcsteringen bestaan uit: initieel, uitgaren na eerste wrwerking, lerbeteringen, orerige inlesteringen.
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Verloop van de

Vastgoedbeleggingen
DEAB rastgoed in

exploitatie [1.1]
2017 2016

niet-DAEB wstgoed in Vastgoed in

exploitatie[1.2] ontwikkeling 11.313.115.4

2017 2016 2017 2016

Mutaties:

Oplewringen

lnwsteringen*

Desinwsteringen

Herclassificatie

Afwaarderingen

Aanpassingen marktwaarde

Totaal ran de mutaties

8.615

-27.553 27.553

10.017 8.615

0

0

0

0 0

-665

0

468

657.155 615.323 40.650 41.783 10.017

629.602 615.323 68.203 41.783

Boekwaarde 31 december 79.253

4.985 1.442

0

12.227

-2.365

0

-8.460

0

Boekwaarde l januari

Aanpassing nav scheidings-

wostel (orærher,eling D/nD)

Henekende boekwaarde

665.021 657.155 15.002 10.017

-1.1 33

40.650

13.890

472

-937

0

0

21.994

35.419 41.832 11.050

-13.901

15.498

-636

0

4.024

0

0

515

-908

665

0

41.560

11

0

0

0

0

11.039

Vastgoed in ontwikkeling bestemd roor rerkoop [3.1]
Waardering vasfgoed in onwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [1.3] 8.81113.011

-1.990 -1.206

niet-DAEB \astgoed inln exploitatle stgoed in exploitatie

348.274

316.747

37.545

3.105

kostprijs
2417 2016

362.'t0B

2017

61.319

rde 31 december 657.155665.021 79.253

in 2017

19.438

-1.990

0

18.4Totaal in\estering r,astgoed in ontwikkeling

in ontwikkeling bestemd \oor \Þrkoop [3.1]

lnvesferlng vadgoed belemd voor elgen exploltatle
Vooziening \astgoed in ontwikkeling

17.48
4.437

17.271

€.460

Valgoed ¡n ontwikkel¡ng beslemd voor eiqen exploltatle fl.3l 13.011 8.811

Woningbedrijf Velsen, jaarrekening 2017, versie 27 juni 2018



Vastgoed in ontwikkeling
ln 2017 is € 288.000 aan rente geactiveerd in het vastgoed in ontwikkeling met een rentevoet van
2.45o/o.

9.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie en 9.{.2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro-
economische parameters en schattingen (fullvariant). 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. ln het doorexploiteerscenario
wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankel'rjk of de
woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.

- lndien 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.

- lndien de maximale huur hoger ís 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 woonqeleqenheden 2017 20't8 2019 2020 2021/e-.v.\

Prijsinflatie

Looninflatie

Bouwkostenstijging

Leegwaardestijging (2016:8,2%\

lnstandhoudingsonderhoud per vhe -EGW

lnstandhoudingsonderhoud per -MGW

lnstandhoudingsonderhoud per

Studenteneenheid

vhe

*L

lnstandhoudingsonderhoud per vhe -
hrgeenheid (extramuraal)

Mutatieonderhoud per vhe - EGW

Mutatieonderhoud per vhe - MGW

Mutatieonderhoud per vhe - Studenteneenheid

Mutatieonderhoud per vtle - Zorgeenheid

(extramuraal)

Beheerkosten per vhe - EGW

Beheerkosten per vfre - MGW

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid

Beheerkosten per vhe - Zorgeenheid (extr.muraal)

1,300/0

1,60%

1,60%

11,20%
variërend
per type

lariêrend
per type

rariërend

per type

n.v.t.

836

628

188

n.v.t.

427

420

395

n.v.t.

1,30%

2,20%

2,20%

5,00%
wriërend
per type

r¡ariërend
per type

r¡ariërend

per type

n.v.t.

836

628

188

427

420

395

n.v.t.

1,500/o

2,200/o

2,20o/o

3,00%
lariërend
per type

wriërend
per type

wriërend

per type

n.v.t.

836

628

188

427

420

395

n.v.t.

1,70o/o

2,24o/o

2,200/o

2,A00/o

r,ariërend

per type
lariërend
per type

wriêrend

per type

427

420

395

n.v.t.

2,00%

2,500/o

2,500/o

2,000/o

r,ariërend

per type
rariërend
per type

wriërend

per type

n.v.t.

836

628

188

n.v.t.

836

628

188

n.v.t.

427

420

395

n.v.t.

n.v.t.n.v.t.n.v.t.
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Gemeentelijke OB lYo \an de WOZ)

Belastingen, \erzekeringen en o\erige zakelijke 0,1139%

lasten (% van de WOZ) O,'13%

(% \an de WO4
(heffng 7o voor 2022i 0,593% en 2023:,0,5670/o)

Huurstijging bolen prijsinflatie rcorgaand Jaar -
eenheden

boten prijsinflatie roorgaand jaar -
eenheden

1,00Yo 0,8070 0,60% 0,30%

1,00%
wriërend

per complex
varièrend

per complex

0,1 1397o

0J3%
0,591%

0,00%

1,00%
r¡ariërend

per complex
variërend

per complex

0,1139%

0,13%

0,591%

0,00%

1,00%
riêrend

per complex
\ariërend

per complex

0,1 139%

0,13%

0,592%

0,007o

1,00%
\ar¡ërend

per complex
varièrend

per complex

0,1 139%

0,13%

4,592%

0,00%

1,00%
\ariërend

per complex
\ariërend

per complex

(% ran de huursom)

bij doorexploiteren

Mutaliekans biJ uitponden

Verkoopkosten bij uitponden (% \an de

leegwaarde)

Disconteringswet

1,60%
\ariërend

1,607o

\ariërend
1,60%

\ariërend
1,60%

\ariërend
1,60%

\ariërend

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508 per te splitsen eenhe¡d. De
overdrachtskosten, bestaande uit makelaars-, notaris- en andere handelingskosten (exclusief
overdrachtsbelasting) bedragen 1,60/o van de berekende leegwaarde van een verhuureenhe¡d

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk

2017 2018 e.v.onroerend

lnstandhoudingsonderhoud per m2 b\o

Mutatieonderhoud per m2 b\0

Beheerkosten % wn de markthuur - BOG

Beheerkosten % wn de markthuur - MOG

\ar¡ërend
per type

ß,20
3,00%

2,000/o

0,2662%

o,13%de\an(Yo

10,

Oß (o/o \an de WO4
Belastingen, \êE ekeringen en o\erige zakelijke

0,13%
wriërend

\ariërend
per type

3,00%

2,00o/o

Q,26620/o

Parameters parkeergelegenheden 2017 2018 e.v.

lnstandhoudingsonderhoud - parkeerplaats owrdekt
lnstandhoudingsonderhoud - parkeerplaats niet orærdekt

lnstandhoudingsonderhoud - garagebox

Beheerkosten - parkeerplaats

Beheerkosten - garagebox

Gemeentelijke Oß (% \ran de WO4
Belastingen, waekeringen en o\êrige zakelijke

lasten (% wn de WOQ
Disconterings\oet doorexplo¡teren

Disconteringsrcet uitponden

64,00

25,00

130,00

25,50

36,00

0,00%

0,25o/o

6,55o/o

6,85%

&1,00

25,00

130,00

25,50

36,00

0,00%

0,25Yo

6,55%

6,85%
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Parameters intramuraal zorgrastgoed 2017 2018 e.v.

lnstandhoudingsonderhoud per m2 bro

Mutatieonderhoud per m2 blo
Beheerkosten % van de markthuur

Gemeentelijke OB (% wn de WOQ
Belastingen, lezekeringen en orerige zakelijke

lasten (% wn de WOQ

Disconteringsrcet

mriërend

10,20

2,50%

0,00%

0,37o/o

wriërend

wriërend

10,20

2,50o/o

0,00%

0,37o/o

lariërend

lnschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelfke en
ter zake deskundige externe taxateuç ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar
opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij
gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het
bezit van Woningbedrijf Velsen en op aanvraag beschikbaar 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 volgende
vrijheidsgraden zijn toegepast.

- 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 risico-opslag 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 som van de risico-opslag, het
basisdeel (lRS) 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. 

i

- Leegwaardestijging:ler wordt één specifieke leegwaarde reeks ingesteld voor alle refevante
complexen, die vanaf 2019 gelijk loopt met de reeks voor de markthuurstijging. Voor 2015 en
2016 wordt de leegwaardestijging gehanteerd conform het handboek, leegwaarde regio Noord-
Holland. Op portefeuilleniveau wordt een percentage opgegeven waarmee de leegwaarde zich in
de komende 15 jaar naar verwachting ontwikkelt. Woningbedrijf Velsen 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 een derde van de portefeuille die wordt getaxeerd. Voor de overige twee derde wordt de
leegwaarde ultimo 2015 geïndexeerd met de gemiddelde leegwaardestijging die in de NVM
transactiedatabase is opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
leegwaardestijging van eengezinswoningen en meergezinswoningen.
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Exit Yield: de vrijheidsgraad wordt toegepast voor complexen van het type BoG, MoG en
lntramurale Zorg. Voor de typen woningen en Parkeren wordt aangesloten bij 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
reejle waarde van het niet-DAEB vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten
marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de
jaarrekening.

Om inzicht te geven in de effecten van redelijkenruijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters
op de reële waarde - gewaardeerd volgens de DCF-methode - de volgende gevoeligheidsanalyse:

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 eind 2016 meerjarige afspraken gemaakt met de gemeente Velsen over de
ontwikkeling erþ realisatie van woningen voor de periode 2017-2021. Deze afsþraken leiden niet tot
restricties in dd sfeer van huurprijs- en verkoop beperkende regels, instandhoúding van een bepaalde
minimumomvang van de goedkope woningvoorraad of -waarde drukkend effect op de geschatte
marktwaarde van de vastgoedbeleggingen.

Verloop marktwaarde
De marktwaarde ontwikkeling is te verdelen in een aantal categorieën; de parameter wijzigingen
hebben met name betrekking op wijzigingen in de disconteringsvoet, de methodische wijzigingen
hebben met name betrekking op het uitpondscenario na het vijfde jaa¡ de overige wijzigingen in de
software hebben betrekking op de overgang naar een ander berekeningspakket, de mutaties hebben
betrekking op de níeuwbouw en mutaties in de objectgegevens op de overige wijzigingen.

De parameteraanpassingen als gevolg van de marktontwikkelingen, de methodische wijzigingen in de
software als gevolg van de nieuwe regels in het handboek en andere wijzigingen in de software
worden beschouwd als een schattingswijziging.

Ter ident e
Ernst & nts LLP

EYBulld¡nq å better
work¡ng world

Parameters

Gehanteerd in

reële waarde

Stelmogelijke

atuijkins

Effect op reële waarde*
in € 1.000 in % wn de

reële waarde

Mutatiegraad

Mutatiegraad

Disconteringsroet

Disconteringsrcet

wriërend +20% (relalief)

wriërend -20% (relatief)

wriërend +1% (absoluut)

wriërend -1% (absoluut)

23.000

-30.000

-79.000

121.000

3,11%

-3,95%

-10,64%

16,28%

* Het effect op de reëlg waarde is berekend per a2onderlijke añ¡riiking (orærige parameters bliilen seliik).
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Verloop marktwaarde 2016 -2017

Marktwaarde per 31 december 2016 697.805

Parameteraanpass i ngen als gelolg \an marktontwikkelingen

Methodische wijzigingen in de software als gerolg ran nieuwe

regels in het handboek

Andere wijzigingen in de sofrware

Mutaties in het bezit

Mutaties objectgegelens (o.a. mutatiekans, WOZ, markthuur)

Mutaties in de basisgege\,ens als lerbetering op de rcrig jaar

gehanteerde gege\ens

18.194

-54.503

-3.521

14.884

71.415

Marktwaarde per 31 december 2O17 744.274

Het verloop van de marktwaarde is als volgt toe te lichten:

WOZ-informatie
De WOZ-waarde bedraagt ultimo 2017 € 847,6 miljoen (2016: 864,7 miljoen).

Bedrijfswaarde informatie
De bedrijfswaarde bedraagt;

Uitgangspu nten bedrijfswaarde
ln de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen volkshuisvesting hun bezit op marktwaarde
moeten waarderen. Door de waarder¡ng van de onroerende zaken in explo¡tatie tegen marktwaarde
wordt inzicht gegeven in de mogelijke verdiencappc¡teit van de vastgoedportefeuille van Woningbedrijf
Velsen. De marktwaarde geeft, rekening houden{ met de uitgangspunten van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde, het bedrag bp balansdatum weer, waartegen het vastgoedbezit
op de vrije markt kan worden vervreemd tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een
transactie bereid zijn. Omdat de doelstelling van Woningbedrijf Velsen is om te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zelf 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 worden gerealiseerd.

De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Woningbedrijf Velsen en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. ln 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 contante waarde
van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploítatieopbrengsten en toekomstige
exploitatielasten over de geschatte resterende exploitatieperiode van de complexen. De
bedrijfswaarde is bepaald overeenkomstig de voorgeschreven parameters en richtlijnen
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

vtl8fiSLntif icatie
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Bedrijfswaarde 2017 2016

DAEB wstgoed

niet-DAEB wstgoed

Totaal

211.0M

46.2U

247.006

32.238

257.278 279.2M
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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).

Ðe 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 venvachte kosten van contractueel aangegane
onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf
jaar 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.

Bijde bedrijfswaardeberekening zijn door de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Stijgingsparameters:

huurverhoging in het eerste jaar van 1,4o/o (voorgaand jaar: 0,6%);

- jaarlijkse huurverhoging in het tweede jaar 1.5o/o (voorgaand jaar: 1,07Yo);

- jaarlijkse huurverhoging in het derde jaar 1,6% (voorgaand jaar: 1,53%);

- jaarlijkse huurverhoging in het vierde jaar 1,6% (voorgaand jaar: 2,0%);

- jaarlijkse huurverhoging in het vijfde jaar 1,8% (voorgaand jaar: 2,0%);

- jaarlijkse huurverhoging vanaf het zesde jaar 2,0o/o (voorgaand jaar: 2,0o/o);

- jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eerste vijf jaar: tot maximaal de gewenste huur en
DAEB aftoppen op de liberalisatiegrens (gelijk aan voorgaand jaar);

- jaarlijkse huurderving als gevolg van leegstand is 0,6% per complex (voorgaand jaar: variabel per
complex);

* jaarlijkse mutatiegraad voor het DAEB bezit is 9,5% per complex waarbij huurharmonisatie tot
B0% of 85% van de maximaal redelijke huur (voorgaand jaar: variabel per complex en 80% of
85%);

* jaarlijkse mutatiegraad voor het niet-DAËB bezit is 9,5% per complex waarbij huurharmonisatie
100% van de maximaal redelijke h{ur (voorgaand jaar: variabel per complex en 100%); 

I

- jaarlijkse stijging van de overige exþloitatie uitgaven en lonen in het eerste jaar van 2,2To I

(voorgaand jaar: 1,60/o);

jaarlijkse stijging van de overige exploitatie uitgaven en lonen in het tweed e jaar van 2,3o/o

(voorgaand )aar: 1,9o/ol;

- jaarlijkse st'tjging van de overige exploitatie uitgaven en lonen in het derde jaar van 2,3Yo
(voorgaand jaar: 2,2o/o);

jaarl'tjkse stijging van de overige exploitatie uitgaven en lonen in het vierde en vijfde jaar van 2,3o/o

(voorgaa nd jaar : 2,5o/o);

- jaarlijkse stijging van de overige exploitatie uitgaven en lonen vanaf het zesde jaar van 2,5Yo
(voorgaand jaar : 2,5o/o);

jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het eerste jaar van 2,2% (voorgaand jaar: 1,6%);

- jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het tweede jaar van 2,3% (voorgaand jaar: 1,9o/o);
* jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het derde jaar van 2,3o/o (voorgaand jaar: 2,2%);

- jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het vierde en vijfde jaar van 2,3% (voorgaand
jaar:2,5o/ol;

- jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven vanaf het zesde jaar van 2,5o/o

2,5o/o). & Youn ntants LLP
ficatie
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Volumeparameters:

- klachten- en mutatieonderhoudsuitgaven (op basis van ervaringscijfers): €533 per verhuureenheid
(voorgaand jaar: € 633);

- planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) per complex: conform meerjaren-
onderhoudsbegroting wat neerkomt op € 1 .120 per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 750), na
begrotingsperiode op basis van gemiddelden per complex;

- directe overige exploitatie uitgaven (belastingen, verzekering): € 298 per verhuureenheid
(voorgaand jaar: € 299);

- overige indirecte exploitatie uitgaven voor zover vastgoed gerelateerd (algemeen beheer):
€ 1.680 per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 1.151), waarbij de toerekening aan het DAEB dan
wel niet-DAEB deel is gebaseerd op het aantal woningen;
heffing van overheidswege gekoppeld aan woningen met een contracthuur onder de
liberalisatiegrens (verhuurderheffing): vanaf 2018 € 4,53 miljoen (0,591% van de WOZ-waarde)
oplopend tot€ 5,37 miljoen (0,593% van de WOZ-waarde)in2022. Vanaf 2023 daalt dit naar
€ 5,21 miljoen (0,567% van de WOZ-waarde);
leefbaarheidsuitgaven zijn gedefinieerd zoals verwoord in de Woningwet. De jaarlijkse kosten
bedragen op basis van het huídige woningbezit circa € 502.000 (voorgaand jaar € 504.000) en
volledig toegerekend aan het DAEB bezit.

Discontering:
disconteringsvoet van 5,00% (voorgaand jaar: 5,00%); disconteringsmoment: medionumerando;

- 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 levensduul zijnde de huidige grondprijs geïndexeerd naar einde levensduur
(€ 13.500 hoogbouw, € 17.000 laagbouw) en gecorrigeerd voor toekomstig te maken kosten
inzake uitplaatsing (€ 5.700), sloop (€ 5.900) en een maandhuur korting (€ a00);
inrekenen woningverkopen: tegen de contante waarde van de venivachte opbrengstwaarde minus
verkoopkosten voor maximaal de eerstkomende vijf jaar op basis van een geformaliseerd
verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.

Sehattingsetementen UJpaling bedrijfswaarde I

De schattingen met behekking 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 aflrijken van de verwachtingen
van het management zoals venn¡erkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in de effecten van
redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de bedrijfswaarde, is de volgende
gevoeligheidsanalyse opgenomen:
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Parameters

Gehanteerd in

bedriifswaarde

Stel mogelijke

añruiikinq

Eñect op bedrijßwaarde-

in € 1.000 in % lan de

bedriifswaarde

Mutatiegraad

Mutatiegraad

Disconteringsloet

Disconteringswet

9,50%

9,50%

5,00%

5,00%

-1o/o

+1o/o

-1Yo

+1o/o

2.000

-2.000

30.000

-25.000

0,78%

-0,78%

11,660/o

-9,72o/o

* Het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (owrirge parameters blijlen gelijk).

DAËB en n¡et-DAEB vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
Terzake van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie (gerubriceerd onder Vastgoed-
beleggingen) heeft Woningbedrijf Velsen voor de eerstkomende v¡jf jaar een verkoopplan opgesteld
waarin 55 woningen bestemd zijn voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 11 woningen in het
komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt ¡n

totaal€ 1,61 miljoen en de marktwaarde € 1,27 miljoen.

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 (recht van
pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) ofde verplichting aan
te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als
gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leníngen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire
zekerheden be{waard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek {p de woningen van de
corporatie betrehende de door het WSW geborgde financiering. I

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.

9.1,3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Grondposities
ln 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 vastgoedbeleggingen, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zodra de
grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt herrubricering
betreffende actiefposten.

Verwachte r,erkopen

Verwachte

marktwaarde

Aantal 31-12-2017

Verwachte

opbrengst-

waarde

DAEB wstgoed: woningen

2018

2019 tot en mel2022
11

44

1.270

5.228

1.614

7.106

6.498 8.720

Niet-DAEB rastqoed: 0 0 0
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Marktwaarde
Jaarlijks wordt de marktwaarde van het vastgoed bestemd voor eigen exploitatie bepaald. Tegelijk
wordt ook de marktwaarde bepaald van het vastgoed in ontwikkeling. De hoogte van de voorziening
wordt jaarlijks per projçct 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. Voor 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. Voor deze projecten wordt tot aan het uitvoeringsbesluit een voorziening getroffen die gelijk
is aan gemaakte voorbereidingskosten. Voor 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 projectkosten. Dit impliceert dat dit deel van de voorziening wordt gepresenteerd
onder de projecten in ontwikkeling (activa). Het overige deel wordt in de jaarrekening gepresenteerd
als voorziening voor de projecten in ontwikkeling (passiva). De mutaties op de vooaiening omvatten
de toevoegingen (toename van de marktwaarde per 31 december ten opzichte van de marktwaarde
per 1 januari), onttrekkingen (afname van de marktwaarde per 31 december ten opzichte van de
marktwaarde per 1 januari) en vrijval(oplevering van project).

9.2 Materiele vaste act¡va

9.2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Het verloop van deze post is als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste

2017 201de

De inwsteringen bestaan uit: initieel, uitgarcn na eerste

0

0

0

Stand 31 december

228

-825

-597

1 januari

4.262 4.774

Totaal ran de mutaties

nJVngen

-512

4.2623.665

rcrbeteri

Mutaties:

lnresteringen*

Cum u lati erc afsc h rijvingen en añaraarderi ngen

Boekwaarde

Aanschañ¡rraarde

Cumulatierc afschrijvingen en añruaarderingen

Boekwaarde

11.164

-6.902

10.808

-6.034

Dfsinresteringen

Afwaarderingen

Terugname añruaarderingen

356

0

0

0

-868

11.164

-6.902

11.392

-7.727
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald
volgens de lineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde, gebaseerd op de
volgende ven¡¡achte gebruiksduur:

bedrijfsterreinen : geen afschrijving ;

automatisering: 3 jaar;

bedrijfsauto's: 3 jaar (met ingang van 2013 niet meer van toepassing in verband met lease);

- inventaris kantoor: 5 of 10 jaar;

- kantoorgebouw (exclusief grond): 50 jaar.
Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven, aangezien de
invloed van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen ven¿vaarloosbaar is.

Boekwaarde
De boekwaarde van de software bedraagt € 0,7 miljoen per 31 december (2016: € 1,06 miljoen).

De actuele waarde (WOZ) van de kantoorpanden bedraagt €.2,54 miljoen (2016:€ 2,53 miljoen).

Buitengebruik gestelde materiêle vaste activa ten dienste van de exploitatie
Woningbedrijf Velsen heeft geen activa ten dienste van de exploitatie buitengebruik gesteld in 2017
(2016: geen activa buiten gebruik gesteld).

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

Op de roerende materiéle vaste activa rust geen pandrecht ten behoeve van de bank

9.3 Financiële vaste activa

9.3.1 Leningen ulg

De post leningen u/g bestaat uit:

Leningen u/S [3.2| 2017 2016

Starters renteregeling 256 236

Het verloop ís als volgt:

Ter identificatie
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Financiële mste actir,a 2017 2416

3.1 Leningen u/g 256 236

Totaal 256 236
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Leningen u/g

Starters renteregeling

2017 2016

Stand l januari

Nieuwe leningen

Aflossingen

Oprenting

Waardereranderingen

Stand 31 december

236

23

-3

0

0

237

0

-1

0

0

256 236

Starters renteregeling
Met de Starters renteregeling wordt via Social Finance N.V. (samenwerkingsverband van
deelnemende woningcorporaties) gedurende 10 jaar 20o/ovan de maandelijkse hypotheekrente
voorgeschoten aan de koper. De eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het
einde van de looptijd van de hypotheek van 30 jaar.

De Starters renteregeling wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Er is in 2017,1woning (2016: geen woningen) verkocht met behulp van de Starters renteregeling. Bij
verkoop dienen de eigenaren het geleende bedrag terug te betalen. Per 31 december 2017 zijn er aan
10 eigenaren startersleningen (2016: 9 eigenaren) verstrekt.

9.4 Voorraden

9.4.'l Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor verkoop

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

9.4.2 Overigevoorraden

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

Ter identificatie
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Voonaden 2017 2016

4.1 lnrcstering
-/- worziening

1.990
-559

Vastgoed in ontwikkeling, bestemd roor lerkoop

4.2 Owrige roonaden

Voorraden

1.431

164

1.595

5.1 Boekwaarde bestaand lastgoed 0

5.2 Verkocht rastgoed (in ontwikkeling)

-/- looziening

5 Onderhandenprojecten

0

0

0

570

0

570

164

734

3.111

636

400
3.347

Totaal 1.595 4.081
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9.5 Onderhanden projecten

ln totaal is een bedrag van nihil (2016: € 3,35 miljoen) aan opbrengsten uit hoofde van onderhanden
projecten over het boekjaar verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Een voorziening voor verwachte verliezen voor een project wordt in mindering gebracht op de post

onderhanden projecten. Têvens worden de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op de post

onderhanden project. Het nettobedrag per onderhanden project wordt venrrerkt als actief of als schuld,
indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand vertoont.

9.6 Vorderingen

9.6.1 Huurdebiteuren

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten
en incassokosten. ln de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud
voor rekening van de huurder begrepen.
De post huurdebiteuren bestaat uit de bruto debiteuren van € 498 (2016: € 525)verminderd met de
voorziening dubieuze debiteuren van € 26ô (2016:€ 198). Dit resulteert in een balanspost van € 232
(2016: €.327).

9.6.2 Overheid

De vordering op overheid omvat doorbelastingen WMO op de gemeente Velsen

9.7 Liquide middelen

9.7.1 Liquide middelen

De beschikbaarheid van liquide middelen is voor een bedrag van € 1,345 miljoen (2016: € 1,345
miljoen) beperkt door een bankgarantie voor onbepaalde tijd.

9.8 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 652,5 miljoen (2016: € 596,5 miljoen
vermogen is als volgt samengesteld:

Vorderinqen 2017 2016

6.1

6.2

6.3

6.4

Huurdebiteuren

Orerheid

Olerige rorderingen

Orerlopende actiw

232

10

149

516

327

46

188

581

Totaal 907 1.142

Liquide middelen 2017 2016

Kas

Bank

Totaal

0

16.145

0

16.289

16.145 16.289
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Eigen wrmogen 2017 2016

Eigen wrmogen \oor resultaatbestemming

8.1 Herwaarderingsresenlr-â

8.2 Algemene bedrijfsresene

8.3 Resultaat boekjaar

257.093

339.411

56.005

226.943

319.836

49.726

652.509 596.504

Eigen wrmogen na resultaatbestemming

8.1 Herwaarderingsreser\e

8.2 Algemene bedrijfsresene

272.827

379.683

257.O93

339.411

652.509 596.504

DAEB lastgoed

in exploitatie

Niet-DAEB

wstgoed in

exploitatieHerwaarderingsresene [8. 1 ] totaal

Marktwaarde wstgoed 201 6

Historische kostprijs ustgoed 2016

Henraardering 2016

Aanpass ing ivm lagere mark tvtaarde

Fiscaal effect (b elasting latentie)

He n¡ra a rde ri ngsreserve 201 6 247.432 9.661 257.093

657.155

362.108

40.650

37.U5
697.805

399.653

295.047

34.863

-82.477

3.f05
9.776

-3.220

298.152

44.639

-85.698

Marktwaarde wstgoed 201 7

Historische kostprijs r.astgoed 2017

Herwaardering 2017

Aanpassing ivm lagere mafttwaarde

Fiscaal effect (belasting latentie)

Her¡rtraa rde ri ngsrese rve 201 7 454.111

79.253

61.319

744.274

409.593

665.021

u8.274
316.747

22.068

-u.7u

17.9U
7.420

-6.239

18.716 272.827

334.681

29.088

-90.942

9.8.1 Herwaarder¡ngsreserve

Het verloop van de herwaarde is als volgt:

Ten laste van de herwaarderingsreserve is een passieve latentie gevormd vanuit de
resultaatbestemming. Het vormen van deze passieve latentie heeft een negatief effect op het
resultaat, waardoor de herwaarderingsreserve 25o/o 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 henrvaarderingsreserve veruvijzen wij naar het bestuursverslag.
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AI 2017 241fesene

resenê

r 31 decemberStand

339.411 319.836

379.683 339.41I

40.272 19.575

Resultaat boekjaar

Naar hen¡¡aarderings resene

Stand per31 december

56.005

15.733

49.726

30.151

9.8.2 Algemenebedrijfsreserve

Het van de bedrijfsreserve is als volgt:

9.8.3 Bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt âan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017
ad € 5ô,0 miljoen als volgt te bestemmen:

- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017 ad € 40,3 miljoen aan de algemene
bedrijfsreserve toe te voegen.

- Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 15,7 miljoen (bestaande uit niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoed in exploitatie) ten gunste van de heruvaarderingsreserve te
brengen.

Deze resultaatbestemming is hierboven weergegeven.

9.9 Voorzieningen

9.9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

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

Ter identificatie
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Voozieningen 2017 2016

9.1 Vooaiening onrendabele investering & herstructurering

9.2 Vooziening latente belastingrcrplichtingen

9.3 Olerige wozieningen

0

1.924

185

5.007

1.455

206

Totaal 2.109 6.668
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Vooziening onrendabele investeringen en DAEB

rastgoed i.o.

NietÐAEB

wstgoed i.o.

Verkoop Totaal

wstgoed i.o. vasboed i.o.herstru te.1I

Stand 1l-2016 8.246 8.24ß

Toevoegingen

Onttrekking

Vrijtral

Herclassif catie

Mutatie voorziening

8.048

-2.827

8.048

4.827

5.221 5.221

Stand 31-12-2016 13.467 13.467

Presentatie onder projecten

Presentatie onder roozieninqen
8.460

5.007

8.460

5.007

Stand 31-12-2016 13.467 13.467

Stand 1-1-2017 13.467 13.467

Toeroegingen

Onttrekking

Vrijwl

HerclassilTcatie

Mutatie uroziening

1.403 559 1.962

-10.433 -10.433

-9.030 559

559

559

-8.471

Stand 31-12-2017 4.437 4.996

Presentatie onder projecten

Presentatie onder loozieningen

4.437 4.996

Stand 31-12-2017 4.437 559 4.996

looptijd < 1 jaar

looptijd > 5 jaar
559

4.437

9.9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
De latente belastingvorderingen en de latente belastingverplichtingen zijn in oVereenstemming met de
waarderingsgrondslagen volledig met elkaar gesaldeerd.
Ëen overzicht van de ke is hieronder nader

Een nadere toelichting op deze posities is hieronder verantwoord Ter identificatie
Ernst & LLP

Bu¡ld¡ng
wofkrnq

a

Latente belastingposities 2017 2016

Latente belasti ngwrplichtingen

Latente belasti ngwrderi ngen

-17.733

15.809

-25.910

24.455

Totaal -1.924 -1.455
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Latente belastingverplichtingen -l- G 17.733
Bij een aantaljaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa
en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen, resulterend in de volgende
latente belastingverplichtingen :

- Físcale voorzíening onderhoud
ln het verleden is fiscaal een voorziening onderhoud gevormd. Dit betekent dat in de toekomst
een deel van de onderhoudslasten niet ten laste van het resultaat wordt gebracht, maar ten laste
van de voorziening.

- Fiscaalnog in aanmerking te nemen opwaardering
ln het verleden is het onroerend goed in exploitatie fiscaal afgewaardeerd naar een lagere waarde
(op basis van70o/o van de WOZ-waarde 2013). Als gevolg van de huidige, stijgende WOZ-
waarden moet deze afwaardering in de toekomst weer worden teruggenomen. Gezien de
onzekerheid omtrent het verloop van waarde wordt deze post met ingang van dit boekjaar niet
meer in de voorziening gewaardeerd.

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

De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2017:

Alle latenties zijn opgenomen tegen nominale waarde. Het is de verwachting dat de marktwaarde
stijging komend jaar groter zal z1n dan de stijging van de fiscale waarde, waardoor er naar
verwachting geen bedrag gerealiseerd wordt maar er sprake zal zijn van een toename.

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:

Ter identificatie
Ernst & LLP

Voorziening latente

belastingwrplichtiqgen [9. 2]

Balans

2017 2016

Winst-en-rerl ies rekening

2017 2016

Vooziening onderhoud

Nog te realiseren opwaardering WOZ

Waarderingsr,erschil actila in exploitatie

Totaal

4.720
0

-13.013

4.760
-21.150

0

-17.733 -25.910

40

21.150

-13.013

8.177

2.019

1.325

0

3.344

llen Fiscaal Verschil

0

0

0

18.880

0

52.050

18.880 4.

0

onderhoud

Nog te realiseren opwaardering WOZ

ngsrcrschil actira in exploitatie

70.930

52.050

70.930

13.01

17
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Latente belastinq\erplichtinqen [9.21 2017 2016

Boekwaarde l lanuari 25.910 29.254

Dotaties ten laste wn het resultaat

Onttrekkingen

Vrijwl ten gunste wn het resultaat

Rentetoeweging

Mutatie latente belastingrcrplichtingen

0

0

-8.177

0

0

0

-3.344

0

-8.177 -3.344

Boekwaarde 31 december 17.733 25.910

Latente belastingvordering{en) € 15.808
Bij een aantaljaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa
en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal
compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna
toegelicht:

a DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
De fiscale waarde van het vastgoed in exploitatie is lager dan de commerciële. Dit verschil is
gewaardeerd in een passieve latentie. Het totale waarderingsverschil bedraagt € 52.050.000. ln
het verleden werd alleen het deel van de verschillen in waardering welke de komende vijf jaar
worden gerealiseerd, gewaardeerd in een actieve latentie. Het gaat hierbij om de realisatie van de
fiscale afschrijvingen en de realisatie van het waarderingsverschil t.a.v. de woningen welke (naar
verwachting) verkocht zullen worden (voor deze woningen is de boekwaarde fiscaal hoger dan
commercieel). De actieve latentie was opgenomen tegen nominale waarde echter deze is met
ingang van dit boekjaar komen te vervallen.

b Projecten in ontwikkelíng
Bij projectontwikkeling kan de fiscale waardering afwijken van de commercitåle 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 niet in de vorm van een latentie gewaardeerd

r{eringsverschil
I

bedraagt € 33.032.000

c

waa

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

Leningen olg en u/g
ln de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de
nominale waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c.

reële waarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De
latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen.

d Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen
voor zover er voldoende sterke aanwijzingen z'rjn dat er in de toekomst voldoende

""'.-'rÄ;;*

EY*:lr,rurffi

lüråît¡ticatie
LLP
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beschikbaar zal zrin ter realisatie van de latente vordering. ln de jaarrekening is hiervoor een
latente belastingvordering tegen de nominale waarde 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:

Het afschrijvingspotentieel is op basis van nieuwe inzichten niet meer gewaardeerd in 2017 en is
zodoende vrijgevallen in het resultaat2017.

De latenties zijn gebaseerd op de volgende waarderingsverschillen ultimo 2017:

Balans

2017 2016

Winst-en-wrl ies rekeni ng

2017 2016Latente belasti nqlorderingen

Aßchrijlings potentieel

Voorraad te rerkopen woningen

Sloop

Fiscaal resultaat gemengd project

Actim ten dienste lan de exploitatie

Leningen

Venekenbare rerliezen

Totaal

0

0

0

6.400

879

87

8.442

2.513

270

264

3.908

941

102
16.057

-2.913

-270

-264

2.492

-oz

-15

-7.615

44
't61

264

12

40

-15

-2.928

15.808 24.455 -8.647 -2.510

Waa rderi n gsrers chi I len Jaarrekening Fiscaal Verschil 25Yo

Fiscaal resultaat gemengd project

Actiw ten dienste ran de exploitatie

Leningen

Verrekenbare rerliezen

Totaal

1.431

3.872

0

0

27.O32

7.389

349

33.766

25.601

3.517

349

33.766

6.400

879

87

8.442

5.303 68.536 63.233 15.808

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht

lOe 
tatente belastingvorderingen zijn opgenomen tegen nominalþ waarde

bedrag van € 4.862.000 naar verwachting binnen 1 jaar gerealiseerd.
Van de vordering wordt een

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het boekjaar
is op totaalniveau als volgt:
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Latente belastinq\orderinqen 2017 2016

Boekwaarde 1 januari 24.455 26.965

Dotaties ten laste wn het resultaat

Onttrekkingen

Vrijlal ten gunste wn het resultaat

Rentetoeloeqing

2.492

0

-1 1.139

0

478

0

-2.988

0

Mutatie latente belastingwrdering -8.647 -2.510

Boekwaarde 31 december 15.808 24.455

9.9.3 Overigevoorzieningen

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

9.10 Langlopende schulden

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaa¡
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schu

Owriqe loozieninoen [9.3ì 2017 2016

Loopbaan ontwikkeling

Stand I januari

Dotatie

Toeloeging rente

Onttrekking

Vrijwl

Stand 3f decembei

206

30

0

-19

-32

237

30

0

-30

-31

185 206

Waanan:

looptijd < 1 jaar

looptiid > 5 iaar

0 0

185 206

<Sjaarl
> 1 iaarLanqlopende schulden TotaalRente% >5iaar

2017

10. 1 schulden/leningen kredietinstellingen

10.2 overige schulden

Totaal

2016

10.1 schulden/leningen kredietinstellingen

10.2 orerige schulden

Totaal

106.714

110.814

3,84%

0

4,160/o

0

106.623

91

6.550

0

6.550 113.264

113.173

91

110.733

81

6.726

0

6.726 117.540

117.459
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uitzondering van de langlopende schuld aan kredietinstellingen van € 6,05 miljoen, aangezien de
herfinanciering van deze schuld op lange termijn basis reeds op balansdatum geformaliseerd was
Voor 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 lnstrumenten

9.10.1 Schuldenlleningen kredietinstellingen

Naast deze leningen is ultimo 2017 geen financiering aangetrokken met uitgestelde stortingen

Zekerheden
Alle leningen kredietinstellingen zijn volledig geborgd door het WSW

Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuilaire dan wel het fixe systeem.

Basis-rente-leningen
Woningbedrijf Velsen heeft 5 basis-rente-leningen. Per 31 december 2017 bedraagt de nominale
waarde € 48 miljoen (2016: € 48 miljoen) en de marktwaarde €.71,t2 miljoen (2016: € 76,69 miljoen).
Bij de berekening is als uitgangspunt geen rentestijging of daling gehanteerd. ln tegenstelling tot
andere derivaten hoeft voor de basis rentelening geen financiële buffer te worden aangelegd. Een
buffer dient eventuele financiële risico's op te vangen.
De basis rentelening bevat een kredietopslag die moet worden beschouwd als een embedded
derivEat. De herziening van de kredietopslag is dusdanig nauw verbqnden met het basiscontract dat
de risfcovrije rente en de kredietopslag beide onlosmakelijk aan een lþning zijn verbonden. Vanuit dit
oogpunt is de kredietopslag niet apart gewaardeerd op de balans.

9.10.2 Overigeschulden

Orcrige schulden [10.2] 2017 2016

Waarborgsommen 91 81

Ter identificatie
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Schulden kredietinstellingen [10. 1l
Krediet-

instellingen

Verantwoord onder langlopend

Verantwoord onder kortlopend

Stand 1-1-2017

Nieuwe leningen

Aflossingen

Verantwoord onder kortlopende schulden

Stand 31-12-2017

117.459

4.617

122.076

0

4.617
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9.f 1 Kortlopende schulden

9.11.1 Schulden aan overheid

9.11.2 Schulden aan kredietinstellingen

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, deze is dit jaar niet
gewijzigd. Tegenover deze faciliteiten zijn geen zekerheden gesteld.
Per balansdatum is binnen de kasgpldfaciliteit en binnen de rekening-courantfaciliteit nihil 

I

opgenomen. De verschuldigde rentb van deze faciliteiten is variabel (Euribor plus opslag). I

9.11.3 Schulden aan leveranciers

9.11.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Kortlopende schulden 2017 201õ

11.1 Schulden aan olerheid

1't.2 Schulden aan kredietinstellingen

11.3 Schulden aan lereranciers

1 1.4 Belastingen en premies sociale rezekeringen
11.5 Schulden ter zake ran pensioenen

11.6 Owrlopende passiw

0

6.049

1.862

418

-1

3.643

229

6.371

681

1.616

69

2.948

Totaal 11.971 11.914

aan orerheid 1.1 2A17 201

Crediteurensaldo 0 229

Schulden aan kredietinstell ingen [11.2] 2017 2016

Afiossingswrplichting komend boekjaar op

langlopende leningen kredietinstellingen

Transitorische rente kredietinstellingen

Totaal

4.286
1.763

4.617

1.754

6.049 6.371

Schulden aan lereranciers [11.3] 24fl 2016

Crediteurensaldo 1.862 681

Belastingen en premies sociale waekeringen J11.41 2017 2016

Loonbelasting

Omzetbelasting

Totaal 41d J:,'ï::lfsll

0 138

41q _--.-:1.7.78,
e
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Lí1.5 Schulden inzake pensioenen

Schulden ter zake ran pensioenen [11.5] 2017 2016

Te betalen pensioenlasten -t 69

9.11.6 Overlopende passiva

9.12 FinanciËlle instrumenten

9.12.1 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 zowelde in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten.

9.12.2 Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële 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 spreiden van ongewenste financiële risico's zoals rente- en liquiditeitsrisico's.
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15 Yovan de leningenportefeuille. ln
dit kader maakt Woningbedrijf Velsen geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals
renteswaps ter afdekkinglvan het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten[ Het beleid
van Woningbedrijf Velsenlis om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculathve
doeleinden.

De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van Woningbedrijf Velsen zijn het
kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.
Het beleid van Woningbedrijf Velsen om deze risico's te beperken is hieronder opgenomen.

Kredietrisico
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 bû

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 kredietrisico bij elke partij te
beperken. Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie.
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0
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Voor Woningbedrijf Velsen is het risico inzake huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een
voorziening getroffen en is in 2016 een traject gestart om de huurincasso te optimaliseren. De daling
die vorig jaar is ingezet, zet zich voort.

Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Woningbedrijf Velsen over onvoldoende middelen beschikt om 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-courantkredietfaciliteiten beschikbaar
voor een bedrag van in totaal€ 3,5 miljoen (2016: € 3,5 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
Woningbedr'tjf Velsen loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle
inkomende en uitgaande kasstromen in euro's zijn.

Renterisico (prijs- en kasstroomrisicons)
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 kredietinstellingen).
Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen (€.112 miljoen) loopt
Woningbedrijf Velsen het risico dat de reële waarde van de vorderingen en leningen zal dalen
respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze
vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de
marktrente afgesloten.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken (€ 5 miljoen) loopt Woningbedrijf Velsen
risico ten aanzíen van toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c.
kasstroomrisico).

Renteprijsrisico's 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:

Renteklasse

Tot 3% 3%4% -5Yo

Vastrentende leningen

Restant

0

0

0

0

18.000 4.574

0

0

0

0

0

0

71.411

69.924

22.456

18.955

705

7

5.438

7.886

0

0

01

33.611

19.961

10 jaar

20 jaar

5.693

0

0

10.000

8.000

2017

1-5 jaar

6-10 jaar

1 1-15 jaar

16-20 jaar

> 20 jaar

Totaal

3.U7
0

1.527

0

10^836

9.887

17.074

8.000

3.433

5.908

5.926

0

0

18.000

6.705

0

0

2.351

2.O01

5.547

0

10.062

20t6

1-5 jaar

11-15 jaar

16-20 iaar

2.0u
2.043

1.596

0

0

Ernst & LLP
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De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 3,84 o/o.

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:

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt
herzien binnen een jaar. De renteherzieningsdata van de variabel rentende lening zijn afzonderlijk
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 leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de
eindaflossingen en de

Ter
Ernst & LLP

Variabel rentende

leninoen <= 1 iaar 2iaar 3 iaar 4 iaar Siaar >5iaar

Gemiddeld

gewogen

efiectiew

rente

2017
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De looptijd van de leningenportefeuille van kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 22,1jaar (2016:
22,5 jaar).

Hierna worden de renterisico's van de leningenportefeuille per lening soort toegelicht.
De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het
renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betrefi:
. op het moment van renteheaiening índien de rente hoger dan wel lager is dan de oude

contractrente;
. de hedinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening

met een hogere dan wel lagere rente.

- De rente van de variabel rentende leníngen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op driemaands
Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euribor percentage en een
liquiditeitsafslag respectievelijk -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 -0,0879% (2016: -0,0775o/ol.

De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een
basisrente en eeô kredietopslag. Ðe basisrente geldt voor de volledige looptijd ván de leningen. De
kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar
bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De
kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt tussen de 0,399 basispunten en de
0,850 basispunten.

Marktrislco
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de
leningenportefeuille, beleggingen, spaargelden en andere liquiditeiten.

9.12.3 Reële waarde

Voor de basisrenteleningen loopt Woningbedrijf Velsen het risico dat de reële waarde van de leningen
stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reêle waarde risico). Voor deze schulden
worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
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De reéle waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van
Woningbedrijf Velsen luidt als volgt:

De reële waarde van de financiële inslrumenten is bepaald met behulp van beschikbare
marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt b'rj de
bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten:

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de rer,ile waarde.

Langlopende 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 de rentecurve aan het einde van het
jaar.

9.12.4 Verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen.

9.13 Niet in de balans opgenomen regelingen en verpl¡chtingen

9.13.1 Voonvaardelijke 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 geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen.
Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een
bepaald percentage van 3,85% (2016: 3,85%) over het schuldrestant van de door hen aangetrokken
en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als
deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2017 heeft Woning
aangegane obligoverplichting van € 4,5 miljoen (2016: € 4,7 miljoen).

Financiële instrumenten

Boekwaarde

2017 2416

Reële waarde

2017 2016

ln de balans opgenomen

Financiele actila

Vorderingen onder de financiële \aste acti\a
(exclusief deriwten)

Vlottende actila (exclusief derilaten)

16.065

18.647

24.691

21.513

16.065

18.647

24.691

21.513

34.712 46.204 34.712 46.204

Financiële passira

Schulden/leningen kredietinstellingen

Owrige schulden (exclusief deriwten)

117.459

7.776

122.076

7.378

160.271

7.776

173.112

7.378

125.235 129.454 168.047 180.490

Niet in de balans opgenomen

Toegezegde leningen

Garantstellingen

Totaal

0

0

0

0

0 0
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Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of
garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

9.13.2 Niet-verwerkte activa en verplichtingen

Heffing voor saneringssteun
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun
opgelegd. Het WSW heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2018-2022 aangegeven dat
rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2018 tot en met
2022vanjaarlijks 1,Oo/ovan de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de geschatte
jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing ín de komende jaren als volgt zal zijn:
- 2018: €.447.OOO

2019: € 468.000
2020:€ 479.000

* 2021:€489.000
* 2022:€499.000

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen

Juridische claims
Er is een claim tegen Woningbedrijf Velsen ingediend in verband met de afwikkeling van de kosten
gemaakt bij een project. Eind december 2O15 is Woningbedrijf Velsen gedagvaard. Eind april 2018
heeft de rechtbank uitspraak gedaan dat de claim onterecht is.

Bankgaranties
ln verband met de claim had de corporatie een bankgarantie afgegeven van € 1,345 miljoen. Deze zal
in 2018 worden beëindigd.

Af nameverpl ichtin g woni n gen
Woningbedrijf Velsen heeft zich niet verplicht om 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 diÊ vennootschappen.

I

9.13.3 Meerjarige financiêle verplichtingen

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

De leaseovereenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 2,5 jaar waarbij de
vast bedrag per jaar is over de gehele leaseperiode. Na afloop van de overeenkomsten

Leaseterm UQen 20',7 2016

periode <= 1 jaar
1 jaar < periode <= 5 jaar
periode > 5 jaar

Totaal

17

302
0

5

352

50

319 407

te
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Woningbedrijf Velsen de optie de auto's te kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde. Er
is geen sprake van voorwaardel'rjke leasebetalingen.

Huurverplichtingen
Woningbedrijf Velsen heeft als huurder eind 2017 een contract afgesloten voor de huur van prinV

kopieermachines met een looptijd van 60 maanden. De toekomstige minimale huurbetalingen daarvan
zijn als volgt te specificeren:

Huurverplichtinqen 20'17 2016

periode <= l jaar

1 jaar < periode <= 5 jaar

periode > 5 jaar

Totaal

0

91

0

0

0

0

91 0

Aangetrokken, nog niet opgenomen leningen
Woningbedrijf Velsen heeft ultimo 2017 geen leningen aangetrokken met een stortingsdatum na
balansdatum voor investeringen en herfinancieringen.

Erfpachtverplichtin gen
Erfpachtverplichtingen zijn niet van toepassing

lnvesteri n gsverplichti ngen
Per balansdatum is Woningbedrijf Velsen met respectievelijk M.J. de Nijs en Zonen B.V^, KBK
Bouwgroep en Boele & van Eesteren realisatieovereenkomsten aangegaan inzake de herontwikkeling
van de plannen Lange Nieuwstraat (109.1 DAEB), De Noostraat Noord (919 DAEB) en Zevensterren
(938 DAEB). Het betreft de sloop van 105 woningen en de bouw van 106 huunvoningen en renovatie
van 81 woningen. De totale investering bedraagt naar huidig inzicht € 26,83 miljoen. Afgezet tegen de
huidige marktwaarde leidt dit niet tot een (aanvullend) onrendabel. 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 € 16,22 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten
contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit de contracten
voor¡loeiende verliezen als gevolg van onrendabele investerinOen zfln 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 jaár worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van de woningvoorraad, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid, bijzondere
doelgroepen, renovatie, sloop, verkoop en vervangende nieuwbouw.

Juridische en feitelijke verplichtingen niet ven¡verkt in de waardering van het vastgoed
Bij 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 toelichti
balanspost niet-DAEB vastgoed in exploitatie).

de
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Uit hoofde van prestatieafspraken met de gemeente Velsen en de Huurdersraad van Woningbedrijf
Velsen zijn afspraken gemaakt, die weliswaar van invloed zijn op het investerings- en exploitatiebeleid
van de corporatie maar gezien de aard ervan niet worden verwerkt in de vastgoedwaardering
aangezien deze verplichtingen bij verkoop niet overgaan naar derde partijen.

Garantieverplichtingen
Woningbedrijf Velsen is niet aangesloten bij Woningborg N.V. die ervoor zorgt dat als een aannemer
failliet gaat, de koopwoningen alsnog worden afgebouwd. Wel stelt Woningbedrijf Velsen als
voon¡vaarde b'tj de opdrachtverstrekking dat de aannemer een bankgarantie afgeeft aan Woningborg
N.V.

Woningbedrijf Velsen heeft zich niet garant gesteld voor de nakoming van rente- en
afl ossingsverplichtingen inzake verstrekte geldleningen.

Kredietfaciliteiten
Woningbedrijf Velsen heeft geen kredietfaciliteit toegezegd.

9.14 Niet in de balans opgenomen act¡va

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

Ter i te
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10 Toelichting op de winst- en verliesrekening

10.1 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

1 0.f .1 Huuropbrengsten

De gemiddelde huurverhoging per 1 jui 2A17 bedroeg 1,29o/o (1 juli 2016: 0,60%). De huurderving
wegens oninbaarheid wordt vanaf 2017 niel meer direct in mindering gebracht op de voorziening.

De huuropbrengsten in 2017 bedragen € 44,25 miljoen en liggen iets meer dan € 0,26 miljoen hoger
dan de huurinkomsten in 2016. Deze hogere huurinkomsten bestaan voornamelijk uit hogere
inkomsten door de toegepaste huurverhoging en huurharmonisatie. Totale hogere inkomsten hierdoor
bedragen ruim € 0,32 miljoen aver 2017 . Hier staan lagere inkomsten tegenover door onder andere
verkoop van woningen en door lagere huurinkomsten door renovatie- en sloopcomplexen.

10.1.2 Opbrengsten servicecontracten

De vergoedingen voor leveringen en diensten zijn gedaald als gevolg van:

- verlaging van de in rekening gebrachte voorschotten, deze zijn meer in verhouding tot de kosten
gebracht; waardoor het per saldo af te rekenen bedrag kleiner is geworden.
lichte toename door de oplevering van twee complexen in 2017.

10.1.3 Lasten seryicecontracten

llt¡g¡opbrengsten [1. 1] 2017 2016

Woningen en woongebouwen DAEB

Woningen en woongebouwen niet-DAEB

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

40.322

3.111

165

653

41.524

1.661

1M
644

Huurderving wegens leegstand

Huurderving wegens oninbaarheid

Totaal

44.251

-207

-9

43,993

-279

0

44.035 43.714

Opbrengsten servicecontracten [1.2] 2017 2016

Vergoedingen wn huurders roor lereringen en diensten

Derving wegens oninbaarheid

Totaal

2.742

-6

3.207

0

2.736 3.207

Lasten servicecontracten [1.3] 2017 2016

Servicecontracten

Toegerekende organisatiekosten

Totaal

-2.742

0

-3.207

0

-2.742 -3.207
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De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en
roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien
noodzakelijk, aangepast.
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het
voorgaande jaar.

10.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Hieronder volgt een totaaloverzicht van de toegerekende organisatiekosten. Daarin worden de
organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedr'rjfskosten, op
basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in
hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de
kostenverdeelstaat.

Lasten rcrhuur en beheeractiüteiten t1.41 2017 2016

Belastingen exploitatie

Veaekeringen

Verhuurderhefing

Toegerekende organisatiekosten

Owrig

Totaal

-1.929

-165

-3.934

-2.074

-56

-1.878

-163

-3.694

-1.852

-28

-8.158 -7.615

Lonen en salarissen

Aßchrijvingen

Orcrige personeelskosten

Olerig

Totaal organisatiekosten

Geactiwerde productie

Owrige opbrengsten

Totaal dekking

4.637
:707

-2.024

-2.687

-10.055

80

506

586

Toe te rekenen oroanisatie kosten -9.469

Kosten verdeelstaat 2017

Verdeel-

sleutel

20'16

Verdeel-

sleutelOmschriivino Bedrao Bedrao

Lasten rerhuur en beheeractiviteiten [1.4]
Lasten exploitatie bezit [1.6]
Verkoop wstgoedportefeuille [2.2]
Orerige organisatiekosten [5]

21,90/o

61,1o/o

o,30/o

16,70/o

-2.O74

-5.786

-28

-1.581

22,70/o

61,80/o

0,10/o

15,30/o

-1.852

-5.045

-12

-1.252

Totaal 100,0% -9.469 100,0% €.160
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Lonen en salarissen 2017 2016

Salarissen

Sociale lasten

Pensioenen

Olerige personeelskosten

Totaal

-3.526

-576

-535

-2.024

-3.749

-632

-575

-1.143

-6.661 -6.099

Lonen en salarissen
De lasten betreffende lonen en salarissen voor Woningbedrijf Velsen betreffen

Bij Woningbedrijf Velsen waren in 2017,67 werknemers in dienst (2016: 72). Het aantal fulltime
equivalenten bedroeg in 2017 gemiddeld 68,3 fte (2016:67,8 fte). Deze werknemers waren in 2017
allen in Nederland werkzaam (2016: idem).
De uitsplitsing van de formatie naar organisatie-onderdeel is als volgt:

Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Woningbedrijf Velsen 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 pensioen(richt)leeftijd is 67 jaar. De pensioen(richt)leeft'rjd is per 1 januari 2017 ,67 jaar en per
1januari201B is deze 68 jaar.

- De regeling kent zowel een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is
verzekerd door middel van een opbouw¡egeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het
ouderdomspensioen, partnerpensioen {n wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds
jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 25o/o van de pensioengrondslag
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 huishoudenq. Voor actieve deelnemers geldt
dat het bestuur streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche
Woningcorporaties. De toeslagverlening is voonruaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en
het is voor de lángere termijn niet zeker of en in hoeverre pensioenuitkeringen bn
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 en haar groepsmaatschapptjen.

- De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. ln geen
geval bestaat een verplichting tot bijstorting.

- Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting Ter identificatie
Ernst & nts LLP

å

Formatie (fte) 2017 2416

Bestuur, Beleid & Communicatie en P&O

Financii¡n, Control en Bedrijfsvoering

Vastgoedbeheer en ontwikkeling

Woondiensten

Totaal

7,7

11,9

23,9

19.9

6,2

15,0

27,9

18,7

63,4 67.8

Woningbedrijf Velsen, jaarrekening 2017, versie 27 iuni 2A18



De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2017 115,8o/o (ultimo 2016: 109,7%). De
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2017 113,4o/o (ultimo 20'16104,2o/o). Met deze
beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de minimaalvereiste 104,1% die is
voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom geen sprake van een
dekkingstekort. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 125,5o/o is
er wel sprake van een reservetekort. SPW zal daarom in het eerste kwartaal van 2018 een herstelplan
indienen b¡j DNB waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd
de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Het bestuur heeft verder een
financieelcrisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen worden
genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan
herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen. Tevens heeft
het bestuur van het pensioenfonds in 2017 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen)
deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2018 te verhogen met een gedeeltelijke toeslag.
Er was ruimte voor een gedeeltel'rjke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2017
hoger was dan 110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een volledige toeslag.
Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 128%. Voor gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden betekende de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de opgebouwde
aanspraken met0,22%. De ambitie van het fonds was 1,40o/o. Voor actieve deelnemers is geen
toeslag verleend, doordat er in de branche Woningcorporaties geen sprake is geweest van een
loonstijging in de periode van 31 juli 2016 tot en met 31 juli 2A17.

10.1.5 Lasten onderhoudsactivlteiten

Planmatig 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). I t

ln totaal is er in 2017 voor planmdtig onderhoud € 4,99 miljoen uitgegeven (2016: €.7,24 miljoen)J
Begroot was € 5,55 miljoen. Reden voor de afwijking ligt met name in betere aanbestedingsresultaten
en in het doorschuiven van enkele schilderprojecten naar 2018.

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

- Mutatieonderhoud wordt uitgevoerd wanneer de huur van een woning is opgezegd. Het zijn
werkzaamheden die nodig zijn voor de nieuwe verhuur. ln2017 is € 2,33 miljoen uitgegeven aan
mutatiekosten. Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting ad€2,27 miljoen. Dit betekent dat we
gemiddeld per adres € 3.490 uitgeven aan mutatieonderhoud (2016: € 2.930).
Reparatieonderhoud vindt plaats op verzoek van huurders. Verzoeken komen binnen via de
telefoon, via de e-mail en bij de balie van ons kantoor. ln 2017 is een bedrag van € 1,98 míljoen
aan reparatieonderhoud uitgegeven (2016: € 2,A4 miljoen).

Lasten onderhoudsact¡viteiten [1.51 2017 2016

Planmatig onderhoud

Mutatieonderhoud

Reparatie-lklachtenonderhoud

ïoegerekende organisatiekosten

Totaal

4.987
-2.327

-1.980

0

-7.241

-2.4ei7

-2.043

0

-9.294 -11.751
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10.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

14.2 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1 0 "2.1 Verkoopopbren gst vastgoed portefeu i I le

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde
in verhuurde staat. Er zijn geen woningen onder VOV verkocht of teruggekocht.

De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:

De verkoopopbrengst betreft 10 verkochte woningen (2016: 10 woningen) en het complex Oud
Velserduin. De door verkoop in 2A17 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde
begrepen in de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt € 0,43 miljoen.

1 0.3 Waardevera nderi n gen vastgoed portefeu i I le

0.3.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

1 0.3.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Owriqe directe operationele lasten exploitatie bezit I1.6.| 2017 2016

Dotatie dubieuze olerige debiteuren

Juridische kosten

Orcrige directe kosten

Toegerekende organisatiekosten

Totaal

-68

4
-57

-5.786

74

-8

-58

-5.045

-5.9r5 -5.037

Verkoop huuruoningen (DAEB en niet-DAEB wstooed in exploitatie) 2017 2016

Verkoopopbrengst

Af Verkoopkosten

Toegerekende organisatiekosten

Marktwaarde wrkochte rastgoedportefeuille

Netto gerealiseerd resultaat rerkoop Estqoedportefeuille

4. 615

43
.28

I .369

-87

-12

-9084.048
496 362

Owriqe waardewranderinoen rastooedportefeuille [3.11 2017 2016

Añrvaardering wstgoed in ontwikkeling

Terugneming añruaardering wstgoed in ontwikkeling

Totaal

8.471

48

-5.221

0

8.519 -5.221

Niet{erealiseerde waardewranderingen wstgoedportefeuille t3.2.| 2017 2016

Waardewranderingen niet-DAEB wstgoed in exploitatie

Waardereranderingen DAEB r,astgoed in exploitatie

ïotaal 33.03$: ..41092

11.039

21.994

468
41.560

Ernst & LLP
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10.4 Netto resultaat overige activiteiten

10.4.1 Opbrengsten overige activiteiten

10.4.2 Kosten overige aetiviteiten

10.5 Overige organ¡satiekosten

10.6 Leefbaarheid

Oobrenosten owrioe activiteiten t4. 1l 2017 2016

Opbrengsten uit hoofde ran beheersactiviteiten wor VtlE's

Opbrengsten uit hoofde wn orerige diensherlening

Owrige opbrengsten

Totaal

45

186

0

41

176

0

231 217

Kosten orerioe activiteiten f4.21 2017 2016

Kosten uit hoofde ran beheersactiviteiten wor Vv€'s

Kosten uit hoofre raan orerige dienstwrlening

Olerige kosten

0 0

-246 -268

0 0

-246 -268

Owriqe orqanisat¡ekosten t5ì 2017 2016

Kosten uit hoofde \än personeel en organisatie

Toegerekende organisatiekosten

Totaal

-1U
-1.581

-121

-1.252

-1.715 -'1.373

Leebaarheid 16l 2A17 2016

Leebaarheidsbijdrage woonmaatschappelijk werk

Leebaarñeidsbijdrage aanleg/onderhoud kleinschalige

-123

0

-329

0

-68

0

Leebaarheidsbijdrage schone -296

Owrige leebaarheidsbijdragen

Totaal

0

452 -364
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Saldo financiële baten en lasten [7ì 201.7 2016

7.1

7.2

7.3

7.4

Waardeleranderingen ran financiële raste actira en efiecten

Opbrengst ran wrderingen (laste actira behoren en efiecten)

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten:

- Rente op leningen owrheid 0

- Rente op leningen kredietinstellingen 4.516
- Borgstellingswrgoeding -19

- Owrig -90

0

0

0

0

300 237

4.
0

723

-22

-85

4.625 4.830
Totaal 4.325 4.593

10.7 Saldo financiële baten en lasten

10.8 Belastingen

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 ll). De toepassing van deze regels is op een aantalonderuverpen niet
zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze ondenuerpen 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 beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre
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.

Belastingdruk winst- en verliesrekening
De belastinglasV-bate over het resultaat in de winst- en verlíesrekening bestaat uit de volgende
componenten:

Aansl uitin g toepassel ijk en effectieve belasti n gtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt23% (2016: 25%). Hel effectieve belastingtarief,
zijnde de belastingdruk in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultapt voor
belastingen, bedraagt -0,35% (2016: 1,16%).

Ter identificatie
Ernsi & nts LLP

EY

Belasti 2017 201

Mutatie latente belastingordering

Mutatie latente belastingerplichtingen

271

-8.646

8.177

-271

-2.510

3.344

-198 563

belastingen boekjaar

belasti
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Aansluitinq effectief en toepasseliik belastinotarief 2017 2016

Toepasselijk belastingtarief

Aanpassing belastingen wrige boekjaren

Nietgewaardeerde wrliezen huidig jaar

Aanpassing latenties en nietgewaardeerde wrliezen roorgaande jaren

Fiscaal niet-afr rekbare kosten

Verschil nominale en contante waarde wn latenties

Efiectief belastinqtarief

25,00%

0,00%

0,00%

-25,350/o

0,000/o

0,00%

25,000/o

0,00%

0,00%

-23,U%

0,00%

0,00%

-0.35% 1.160/o

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

Uit bovenstaande opstelling van de posten blijkt een grote afwijking van het effectieve belastingtarief
met betrekking tot de resultaten 2017 en van 2016. Dit is veroorzaakt door de toepassing van
verrekenbare verliezen.

10.9 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 Woningbedrijf
Velsen van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse F.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Woningbedrijf Velsen is € 1 51 .0001. Dit geldt naar rato van de
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met
ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor
de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1 Het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse F.
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10.9.1 Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.

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

Ter identificatie

''*'TantantsLLP\ èK)
EYgþ*ff;l.fr

Morsheimmet Van der Laan Van

Verplichte motircring indien owrschrijding

Aanlang en einde firnctiewru¡lling in 2016

Ommng dienstrcrband 2016 (in fre)

Beloning

Belastbare onkostenwrgoedi ngen
I

Beloningen betaalb{ar op termijn

0

0

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

130.000

nvt 1

Nee

Ja

nvt

0

0

0

0

01/01

Directeur-

bestuu

lndit¡idueel WNT-maximum

15.880

18.22'l61.971Totaal 2016

Directeur-

bestuurder

adviseur

Nee

Ja

Directeur-

bestuurder

Nee

Ja

Functiegegewns

Gewezen topfu nctionaris?

(Fictiele) dienstbetrekking?

ail02 - 01/01 -
31112 28102

1,00 0,60 / 0,67

138.17s 15.896

Beloning

Belastbare onkostenwrgoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Onrærschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2017

18lM -
31112

0,60

en einde functiercru¡lling in 2017

dienstrcrband (in fie)

1o7.7Æ

4.316

17.938

130.000

0

t3.752
0

2.128

15.880

0

1,00

15.292

316

2.613

54.913

0

7.058
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Toezichthoudende topfunctionarissen

-) Vanaf juni 2017 is het voorzitterschap van de RvC overgegaan naar de heer Nobel.

10.9.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2A17 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen en of overige
functionarissen die op grond 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{opfunctionarissen is niet van toepassing.

1 0.10 Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie
volOt voorlWoningbedrijf Velsen: 

I

behoort, zijn als

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria
voor het onderzoek van de jaarrekening 2017 ongeacht of de werkzaamheden reeds
zijn verricht.

Du

N.vt.

0

0
n

10.

1.388

N.v.t. N.v.t. N.v.l. N.vt.

555

8.383

0

0

1.388

0

0

8.3E3

0

1.388

0

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

8.383

N.v.t.

10.176

moti\ering o\Êrschrijd¡ng

- o1to1-31t12 0'UO1-31t12 011O1-31t',|

en einde

WNl-maxlmum

in2017

10.'t76

14.926

14.926bezold¡glng 2017

betaald bedmg
10.176

en einde

¡n 2016

7.293

7.293
0

10.176

01t01-3'1t12 14t12-31t 12 01/01-31/12 01t01-3't¡12

17.186 555 11.458 11.458

0000

Vær¿itler RlC L¡d RlC en Lid Auditc¡e Lid Rr,C Lid Auditcie

')
0f /01.04/06 01 I 01 -31 I 12 01 I 01 -3'l I 1 2 01 I 01 -3't I 12 10r 04-31 I 12

9.618 15.444 15.100 15.100 11.004

7.æ3 14.926 11.541 11.527

0000

L¡d R\,C tid RrC Lid RC Lid

19111-31t12 01/01-18/11 01t0't-18t11

'l:738 13.280 13.260

onkosten\ergoeding€n

betâalbaar op termljô

'11.458 11.458

00

76

0

0

10.176

0

0

0

Beloning

Belastbare onkostenËrgæd¡ngen

Beloningen betaalbaar op temi¡n

11.U1 1't.527

11.541 11.527

2417 2016

EY Accoun-

tants LLP

Accoountants-

kosten

EY Accoun-

tants LLP O\erig EY Owrig derden Totaal O\eriq EY Totaal

Ondezoek ran

de jaanekening

Andere

controleopdrachten

Adviesdiensten op

fiscaal tenein

Totaal

151 0

0

0

0

5

151 111 0 11'l

0 0 0 11 '11

0 46 51 0 162 162

15r 46 5 202 111 173 2U
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Liquide middelen per 31-12-2016

&er liquide efiecten per 31 december 2016

Geldmiddelen per 31-12-2O16 wlgens het kasstroomowzicht

16.289

0

16.289

Balansmutatie geldmiddelen in 2017 -144

Liquide middelen per 31-12-2O17

Zeer liquide efiecten per 31-12-2Q17

Geldmiddelen per 31 -12-2017 rol gens het kasstroomowaicht

16.145

0

16.145

11 Toelichting op het kasstroomoverzicht

11.1 Samenstelling geldmiddelen

Ðe geldmiddelen en kasstromen toerekenbaar aan minderheidsbelangen zijn niet van toepassing.

11.2 Toelichting op kasstromen

Op basis van de baten en lasten is het kasstroomoveaicht 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 ovezicht is ten opzichte van 2017 het volgende opgemerkt:

de ingaande kasstroom operationele activiteiten is op het zelfde niveau als vorig jaar;

- de uitgaande kasstroom voor investeringsactiviteiten stijgt door de hogere uitgaven van met name
de woningverbeteringen, echter door de stijging in de verkoopontvangsten als gevolg van de
effectuering van de verkoop van Oud Velserduin wordt dit deels gecompenseerd;

- de uitgaande kasstroom financieringsactiviteiten daalt door de lagere aflossingen van
(langlopende) leningen.

De niet ter vrije beschikking staande gelden omvat een afgegeven bankgarantie van € 1,345 miljoen

Ter te
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12 Gebeurtenissen na balansdatum voor de jaarrekening

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en die geen nadere informatie
geven over de toestand op balansdatum, voorgedaan.

Ter
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13 Overige gegevens

13.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

ln 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 Woningbedríjf Velsen is opgesteld door het bestuur op 27 juni 2018.

R.O.J. van der Laan
Directeur- bestuurder

Raad van Commissarissen

De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 juni 2018.

J.J. Nobel
Voorzitter

B. Douw
Lid

M.G.B. Breed
Lid

R.N.E. Visser
Lid

R.P.A.M. Doomen
Vice voorzitter

L van Bennekom
Lid
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13.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Directie en de Raad van Commissarissen van Woningbedrijf Velsen

Ter i e
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Acliva Daeb niet Daeb

(in duizenden euro's) 1-1-2018 1-1.2018

Vaste actira

1 Vastgoedbeleggingen

1.1 DAEB rastgoed in exploitatie

1.2 Niet-DAEB \astgoed in exploitatie

I .3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd roor eigen exploitatie

Totaal \astgoedbeleggingen

665.021

0

13.01 1

0

79.253

0

678.032 79.253

2 Materiële vaste activa

2.I Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie 2.697 968

3 Financiële vaste activa
3. 1 Latente belastinglordering(en)

3.2 Leningen u/g

3.3 lnterne lening

3.4 Nettto \ermogenswaarde niet Daeb

Totaal fnanciële wste actila

0

256

32.450

48.621

5.629

0

0

0

81.327 5.629

Som der raste actiw 762,056 85.850

Vlottende actila

4 Voorraden

4.1 Vastgoed in ontwikkeling bestemd \Âlor \erkoop

4.2 Owrige wonaden
Totaal roonaden

0 1.43'l

10154

154 1.441

5 Onderhandenprojecten 0 0

6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren

6.2 Olerheid

6.3 Owrige lorderingen

ô.4 Orcrlopende actira

Vorderingen op de niet-Daeb tak

Totaal rorderingen

221

10

149

1.713

5.074

11

0

0

32

0

7.167 43

4247 Liquide middelen 15.721

Som der r/ottende actiw 23.042 1.908

Totaal activa 785.098 87.758

14 Openingsbalans per 1-1-2018 Daeb/niet Daeb
Voor resultaat bestemming

Ter identificatie
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Pass¡va Daeb niet Daeb

(in duizenden euro's) 1-1-2018 1-1-2018

I Eigen vermogen

8. 1 Herwaarderingsresene

8.2 Algemene bedrijßresene

8.3 Resultaat boekjaar (wor resultaat bestemming)

247.432

362.836

42.241

9.661

25.196

13.7æ

652.509 48.621

9 Voorzieningen
9. 1 Vooziening onrendabele inlesteringen en herstructureringen

9.2 Voozieníng latente belastinglerdichtingen

9.3 Owrige loozieningen

Totaal rooaieningen

0

7.553

174

0

0

11

7.727 11

10 Langlopende schulden
10.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

10.2 Owrige schulden

10.3 lnteme lening

Totaal langlopende schulden

1 1 3. 1 73

3

0

0

88

32.454

113.176 32.538

11 Kortlopehde schulden
11.1 Schulden aan olerheid

1 1.2 Schulden aan kredietinstellingen

11.3 Schulden aan lewranciers

11.4 Belastingen en premies sociale wzekeringen
11.5 Schulden ter zake wn pensioenen

1 1.6 Owrlopende passira

Schulden aan de Daeb tak

0

6.049

1.747

392

-1

3.499

0

0

0

115

26

0

1.373

5.074
Totaql kortlopende schulden

I
I

1.686 6.588

Totaal passiva 785.098 87.758
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15 Grondslagen van de waardering van de openingsbalans

18.1 Algemeen

Voor de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt
verwezen naar de toelichting op de jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

De beginbalansen zijn opgenomen in overeenstemming met artikel 15 lid 6 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Scheiding in DAEB enerzijds en Niet-DAEB anderzijds heeft plaatsgevonden in overeenstemming met
het door de Aw goedgekeurde scheidingsplan.

Voor de posten die niet direct toe te rekenen zijn aan DAEB dan wel niet-DAEB, heeft scheiding
plaatsgevonden op basis van de verdeelsleutel DAEB ten opzichte van niet-DAEB.

15.2 Netto vermogenswaarde niet-Daeb

Door de scheiding van het niet-DAEB bezit ontstaat binnen het DAEB-deel een entiteit (het niet-DAEB
deel) waarover gerapporteerd dient te worden. Deze wordt gewaardeerd overeenkomstig de
vermogensmutatiemethode in de balans.

15.3 lnterne lening

De interne lening, zoals deze is vastgelegd in het Scheidingsvoorstel en als zodanig goedgekeurd
door de Autoriteit, volgt het aflossingsschema van de geborgde leningen van de Toegelaten lnstelling.
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