
Balans per 31 december 2015
(voor resultaatbestemming)
Activa

(in duizenden euro’s) 2015 2074
Vaste activa
Materiele vaste activa
1 Sociaal vastgoed in exploitatie 246.464 260.324
2. Soc vastgoed in ontwikk, bestemd vooteigen expl. 1.758 5.505
3. Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie 4.774 4 031

252.996 269.860
Vastgoedbeleggingen
4. Commercieel vastgoed in exploitatie 49.923 34.366
5. Corn. vastgoed in ontwikk. bestemd voor eigen expl 198 226

50.122 34.592
Financiële vaste activa
6. Latente belastingvorderingen 1.127 957
7. Leningen u/g 237 230

1.364 1.187
Som der vaste active 304.482 305.639

Viottende activa
Voorraden
8.Vastgoed bestemd voor verkoop 3.202 2.953
9. Overige voorraden 318 295

3.520 3.248

Vorderingen
10. Huurdebiteuren 421 337
11.Gerneenten 12 259
12. Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 189
13. Overige vorderingen 3.096 4.916
14. Overlopende active 605 256

4.134 5.957

15. Liquide middelen 17.681 16.647
Sorn dervlottende active 25.336 25.852
Totaal activa 329.817 331.491

Passiva

(in duizenden euro’s) 2015 2014
Eigen vermogen
16. Eigen vermogen 169.089 1 64.856

Voor2ieningen
17. Voorziening onrend. invest, en herstructureringen 15.686 10.354
18. Overige voorzieningen 7.016 7.159
Totaal voorzieningen 22.702 17.513

Langlopende schulden
19. Schulden/leningen kredietinstellingen 122.077 131.604
20. Overige schulden 77 67
Totaal langlopende schulden 122.154 131.671

Kortlopende schulden
21. Schulden san kredietinstellingen 11.393 14.644
22. Schulden san leveranciers / gemeenten 1.673 533
23. Belastingen en prernies sociale verzekeringen 506 0
24. Overige schulden 0 0
25. Overlopende passiva 2.301 2.275
Totaal kortlopende schulden 15.873 17.451
Totaal passiva 329.817 331.491
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Winst- en verliesrekening over 2015
(in duizenden euro’s) 2015 2014

Bedrijfsopbrengsten
26. Huuropbrengsten 43.490 42.631
27. Opbrengsten servicecontracten (mci. geisers) 1.873 2.046
28. Overheidsbijdragen 0 0
29. Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.616 2.322

30. Geactiveerde productie eigen bedrijf 655 397
31. Overige bedrijlsopbrengsten (mci. dekking manuren) 775 1.535

1.431 1.932
Sorn der bedrijfsopbrengsten 49410 48.931

Bedrijfslasten
32. Aischrijvingen materiele vaste active 13.980 17.100
33. Overige waardeveranderingen rnsteriele vaste active 8.301 18.376
34 Lonen en salarissen (exci. dekking) 4.223 4.192
35. Sociale iasten 616 672
36, Pensioenlasten 724 826
37. Onderhoudslesten (exci. dekking menuren) 9.800 8,304
38. Leefbaarheid 339 299
39. Lssten servicecontracten (mci. geisers) 1.873 2.046
40. Overige bedrijlsiasten 8.627 9.442
Sorn der bedrijfslasten 48 485 61.258

925 -1 2.326
41. Niet-gerealiseerde wasrdeveranderingen Vastgoedportefeuiile 12.224 -2.027
Bedrijtsresuitaat 13.149 -14.353
42. Andere rentebaten en soortgeiijke opbrengsten 195 214
43. Rentelasten en soortgelijke kosten 5.039 6.247
Saldo financiele baten en lasten -4.844 -6.033

Resultaat voor beiastingen 8.305 -20.386
44 Belastingen 321 -7.307
Resultast na beiastingen 8.626 -27.693
Jaarresultaat 8.626 -27.693

Kasstroomoverzicht 2015
(in duizenden euro’s) 2015 2014

Kasstroom uit operationete activiteiten
Bedrijfsresuitaat 13,149 -14.353
Niet-gerealiseerde waerdeverenderingen Vastgoedportefeuiile 12224 -2.027

925 -1 2.326
Aenpessingen voor:
- efschrijvingen (irn)rneteriele vaste active 13,980 17.100
- overige weardeverenderingen (irn)rneteriele vsste active en

vestgoedbeieggingen 8.301 18.376
- resulteat verkoop vestgoedportefeuille -2.616 -2.322
- geactiveerde productie inzske projecten huurwoningen -655 -397
- dotetie voorziening dubieuze debiteuren 334 241
- mutetie van voorzieningen 844 2.460
- te betalen BTW garages jear 2008 Urn 2012 0 0

20190 35459
Veranderingen in werkkepitaei:
- mutetievorderingen 1.823 -1.204
- mutatie overige voorreden en onderhanden projecten -23 -60
- mutatie vastgoed besternd voor verkoop -249 -278

- rnutatie kortiopende schuiden 1.082 -2.720
- rnutatie overiopende passive (exci. overiopende rente) 175 569

2.807 -3.694
Per saldo kesstroorn uit bedrijfsoperaties 23 923 19.439

Ontvangen intrest 2 1
Betealde intrest -5.039 -6 247
Deeinerning 0 0

-5.037 -6.246
Per saido kasstroorn uit operetioneie activiteiten 18 886

,

13.193
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Kasstroom ult investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa
Desinvesteringen in materiele vaste activa
Per saldo kasstroom ult investeringsactiviteiten

Kasstroom uit flnancieringsactiviteiten
Mutaties langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden en bankkrediet
Per saldo kasstroom uit flnancieringsactiviteiten

Mutatie geidmiddeten

____________
_____________

Overzicht van het totaal resultaat
(in duizenden euro’s)

_____________________________
____________________________

Resulteat na belastingen
Baten en lasten rechtstreeks in de heiwaarderingsreserve verwerkt

Specificatie baten en lasten rechtstreeks in het eigen vermogen:
- Aanpassingen reële waarde herw.res. won I Soc vastgoed 11.369 9.730
- Terugname herwaarderingsreserve I soc. vastgoed -15.762 -22528

-4.393 -1 2.798

- Aanpassingen reele waarde herw.res. I voorr verkoopwon. 0 0
-4.393 -12.798

Grondsiagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening
Regelgeving
Woningbedrijf Velsen heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer Sociale Huur
sector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Verder zi)n de door de Raad
voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richt)ijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2011)
in het bijzonder
Dejaarrekening is opgemaakt op 1 juni 2016.

Oordelen en schaftingen
Bi] de toepassing van de grondsiagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Woningbedrijf Velsen zich
diverse oordelen en schattingen De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal
als het commercieel 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.

Salderen
Een actiel en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
- een deugdelijk jutidisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultean af te

wikkelen, en

- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiele instrumenten
Onder financiele instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten zoals vorderingen, effecten en
schulden, als afgeleide instrumenten verstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard marktconcenties van financiële activa worden opgenomen per
transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.
Voor de grondsiagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen neat de behandeling per balanspost.
Voot de waardering en verwerking van de afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Detivaten.
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Grondatagen van batanswaardertng in tie jaarrekening
Materiete vaste active
Sociaal vastgoed in exploitatie (gekwalificeerd ala bedrijfamiddel)
Classificatie en kwalificatie
Hat vastgoed in exploitatia is op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel vastgoed, rekaning houdend met de criteria van
de Beachikking van de Europese Commiasie d.d. 15 december 2009 aangaande de ateatsateun voor toegelaten instellingen. Op grond van
deze criteria omvat hat aociale vaatgoed de woningen met een huurprija tot aan de huurliberaliaatiegrens per balanadatum (huur
toeslaggrena) en hat maatachappelijk vaatgoed.

Maatachappelijk vaatgoed is bedrijfaonroerend goad dat wordt verhuurd san maatschappelijke organiaaties, waaronder zorg-, welzijn-,
onderwija- en culturele inatellingen en dienstverlenera en dat tevena is varmald op de bijiage zoala daze is opgenomen in de EC-beachikking
d.d. 15 december 2009.

Woningbedrijf Velaen heeft hear aociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) ala bedrijfamiddel gekwaliflceerd, gelet op het beleid van de
corporatie waarbij vooral hat realiseren van de volkahuisveatelijke taken centraal ataat. Ala gevolg hiervan wordt het aociaal vaatgoed
beschouwd ala bedrijfsmiddel

Complexindellng
Het aociaal vaatgoed in exploitatie is opgedeeld near kaaatroomgenererende eenheden (complaxen) waarvoor per complex een
daarop gericht beleid is bepaald. Bij daze indeling is de differentiatie in de vaatgoedaturing van de corporatie ten aanzien van de
huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak bepalend. Verder zijn hierbij bepalende factoren locatie, woningtype, doel
groep en prijaklaaae. De indeling sluit derhalve san op het atrategiache vaatgoedbeleid van de corporatie

Waardenng b eersfe veiwerking
Onder “eerate verwarking” wordt verataan hat verwerven van aociaal vaatgoed dat gereed is voor onmiddellijke eigan exploitatie, ongeacht of
dit aociaal vaatgoed in ean aan/-verkooptranaactie van derden is verworven dan wel of hat aociaal vaatgoed in eigen beheer is ontwikkeld.

Bij aerate verwerking wordt het aociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de koatprija. De kostprija omvat de verkrijginga- of
vervaardigingaprija en de hieraan direct toerekenbare overige koaten om het actief in operationele ataat te brengen. lnveateringaaubaidiea
worden in mindering gebracht op hat geInveateerde bedrag. Vaatgoed vervaardigd in eigen ontwikkeling waarvan in de periode van de eigen
ontwikkeling is vaatgeateld dat de bedrijfawaarde van vaatgoed in ontwikkeling naar verwachting lager zal zijn den de (verwachte) vervaar
digingaprija van het vaatgoed in ontwikkeling, is bij aerate weardering ala aociaal vaatgoed in exploitatie de betreffende bijzondere waarde
vermindering eveneena in mindering op de vervaardigingaprija gebracht.

Waardering na eerste verwerking toepassing actuele waarde
Na aerate verwerking wordt aociaal vaatgoed in exploitatie per complex gewaardeerd op actuele waarde. De actuele waarde wordt jaarlijka
opnieuw bepaald.

Voor de toepaaaing van de weardering op actuele waarde wordt op elk rapportagemoment de vervangingawaarde (verminderd met cumu
latiave afachrijvingen) en bedrijfawaarde bepaald: de waardering geachiedt op de laagate van de vervangingawaarde en bedhjfawaarde.

- De vervangingawaarde wordt bepaald op de koatprija, indian het complex thana nieuw gerealiaeerd zou moeten worden en wordt gelijk
geateld san de oorapronkelijke aanachafwaarde.

- De bedrijfawaarde wordt bepaald door middel van de methode van verdiaconteerde toekomatige kaaatromen uit huuropbrengaten en
verkoopopbrangaten verminderd met uitgaven wegena onderhoud en aen toegerekend gedeelte van de exploitatiekoaten; de voor de
bepaling van de bedrijfawaarde gehanteerde parameters en variabelen worden jaarlijka geactualiaeerd opdat dearmee de beate achatting
van de actuale waarde tot stand komt; zij zijn uiteengezet in de toelichting

Ooor hun aard kent het grootate gedeelte van hat aociaal vaatgoed in exploitatie een bedrijfawaarde die lager is dan de vervangingawaarde.

De per complex bepaalde actuele waarde wordt toegerekend san grond en de componenten bouw, inatallaties. inrichting, boilerlgeiaer en
onrendabels/minimum weardering op basis van de hiatoriache koatprija verhouding en tevena geaplitat near DAEB en NIET-OAEB.

Uifpa van na ears/a vemverking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een kasatroom genererende eenheid (complex) die voldoen aan de algemene activennga
criteria worden geactiveerd. Ter beoordeling of en in hoeverre hierbij aprake is van een bijzonder waardevermindehnga-verliea wordt
uitgegaan van de additionele kaaatromen die deze uitgaven tot gevolg hebben. Voor zover deze kasstromen lager zijn wordt het verachil
met de uitgaven na aerate verwerking ten laate van de winat- en verliearekening gebracht en verantwoord onder “Overige waarde
veranderingen materiele ectiva”.
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Afschnjving
Afschrijving vindt per complex plaata gedurende de periode van exploitatie van bet sociaal vastgoed. In de periode tuasen twee rapportage
momenten wordt een afschrijving ten laste van de resultaatrekening gebracht die ia gebaseerd op de bedrijfswaarde van het voorgaande
rapporteringsmoment, de verwachte gebruiksduur en de verwachte restwaarde aan bet einde van de verwachte gebruiksduur. Voor de
bepaling van de afschrijvingslast wordt onderscheid gemaakt in componenten van het sociaal vastgoed met een verachillende levenaduur.
Op grond wordt niet afgeschreven.

De reatwaarde betreft de verwachte waarde van bet aociaal vaatgoed op moment van verkoop dan wel geschatte grondwaarde op moment
van sloop.

Verwerking waardeverschiflen
Een verachil tuaaen de jaarlijka bepaalde actuele waarde en de boekwaarde wordt hetzij ten gunate of ten laste van de winst- en verliea
rekening verwerkt heb) rechtatreeka in bet eigen vermogen verwerkt. De waardevermeerdering van een materieel vast actief ala gevoig
van een herwaardering wordt rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. De waardevermeerdering wordt ecbter in de winat- en verlies
rekening verwerkt, voor zover deze een terugneming van een waardevermindering van hetzelfde actief ia die voorheen als last was verwerkt
in de winst- en verliesrekening.
De terugneming van een waardevermindering in de winst- en verliesrekening is niat boger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien in
voorgaande jaren geen bijzondere waardeverminderingsverlies voor bet actief zou zijn verantwoord.

Buitengebruikstelling of afsfof/ng
Buitengebruikstelling (sloop) of afatoting (verkoop) op termijn wordt verwerkt in de bedrijfawaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie. De
bedrijfswaarde is bepaald op basis van doorexploitatie van bet sociaal vastgoed over een veronderstelde economische gebruiksduur van
doorgaans 50 (aar totdat bet vastgoed op grond van een sloopbesluit teniet gaat, de toekomstige sloopkoaten worden in de bedrijfswaarde
meegenomen. Met verkoop wordt in de bedrijfswaarde rekening gehouden uitsluitend indien verkoop binnen vijfjaar plaats vindt op basis van
een geformaliseerd verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.

Herclassificatie
Herciassificatie van sociaal naar commercieel vastgoed en vice versa vinden plaats per 31 december van bet verslagjaar op basis van dE
dan geldende huurliberalisatiegrens. De herciassificatie van sociaal naar commercieel vastgoed vindt plaats tegen bedrijfswaarde en var
commercieel naar aociaal vastgoed tegen marktwaarde, waarbij de waardemutaties via bet eigen vermogen worden verwerkt

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
Het betreft investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande compiexen (woningverbetering, berstructurering). Waardering
vindt plaats tegen de kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) onder aftrek van bijzondere weardeverminderingen ala gevoig van een
lagere realiseerbare waarde (bedrijfswaarde). De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de bieraan direct toerekenbare
overige kosten.

Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd Voor onroerende zaken waarvoor specifleke financiering is aan
getrokken. wordt de rntrestvoet van deze specifreke frnanciering gehanteerd Voor zover geen specifleke leningen zijn aangetrokken,
wordt de geactiveerde rente berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening verantwoord bij bet aangaan van feitelijke investeringsverplichtingen inzake bet
sociaal vastgoed. Hiervan is sprake zodra voldaan wordt aan de criteria “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.

- Intern geformaliseerd: zodra bet investeringabesluit is genomen.
- Extern gecommuniceerd: zodra bierover uitingen zijn gedaan naar buurders, gemeenten en overige belanghebbenden.

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in bet geval de vastgoedontwikkeling onderdeel zal worden van de bestaande kas
stroom genererende eenheid (complex, product-marktcombinatie), wordt rekenrng gehouden met de bedrijfawaarde van de beataande
kasatroom genererende eenheid.

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de beatede koaten van bet aociaal vaatgoed in ontwikkeling, wordt bet vaatgoad naar
nihil afgewaardeerd en wordt voor bet resterende bedrag van de waardevermindering een voorziening voor onrendabele inveateringen en
en heratmctureringen san de creditzijde van de balans opgenomen.

Gecombmeerde bouwprojecfen (bouw van sociale huunvoningen en koopwoningen)
Het bijzondere waardeverminderingsvedies bij bet aangaan van de investehngsverplichting inzake bet sociaal vaatgoed wordt zonder aalde
ring met te verwachten winat op verkoopwoningen verantwoord in bet resultaat onder de post Overige waardeveranderingen materiële vaste
activa”. Wrnst behaald met de verkoop van koopwoningen wordt eerst in bet jaar van verkoop in bet resultaat onder de post “Resultaat
verkoop vastgoedportefeuille” verantwoord.

Onroerende en roerende zaken ten dienate van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprija of vervaardiginga
prijs), minus eventuele investeringasubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderings
verliezen,

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur enlof restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat worden
schaftingswijziging verantwoord. er dentiteatje
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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 Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoget is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt
ovetgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt als ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen. Bij de realisatie
van de waardestijging wordt deze als een afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening verwerkt.

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie warden niet anger in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer
geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding warden verwacht

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Classificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclasstflceerd naar sociaal en commercieel vastgoed, rekening houdend met de criteria
van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december2009 aangaande de staatssteun voortoegelaten instellingen Op grond
van deze criteria omvat het commercieel vastgoed de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het avenge commercieel vastgoed.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het commercieel vastgaed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings
of vervaardigingsprijs. inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingspnjs wordt bepaald ala de som van de bestede externe kosten en de hieraan dwect toerekenbare kosten.

Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aan
getrokken, wordt de intrestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Voor zover geen specifieke leningen zijn aangetrokken,
wordt de geactiveerde rente berekend op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden.

Waardenng na eerste verwerking
Na eerste verwerking dient het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd te worden tegen reële waarde overeenkomstig het
actuele waardemodel van RJ 213 “Vastgoedbeleggingen’. De reele waarde wordt bepaald met inachtneming van de relevante feiten en
omstandigheden van de marktwaarop toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH.

De reele waarde van de markthuurwoningen en het BOG is ala volgt bepaald: De directe opbrengstwaarde op basis van een taxatie door
een beêdigd I gecertificeerd makelaar. Er is hier voor ean “Taxatieverkiaring Portefeuillewaardering ]aarrekening 2015 voor afgegeven.
Deze waardering voor het commerciêle vastgoed is nu in de balans per 31 december 2015 verwerkt.

Op commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op grand van RJ 213 “Vastgoedbeleggingen” niet
afgeschreven.

Beleid garages/bergingen
Woningbednijf Velsen verhuurt over het algemeen garages en bergruimten aan huurders van huurwoningen. Deze verhuringen vinden plaats
middels een huurcontract voor onbepaalde tijd en een jaarlijkse huurverhoging gekoppeld San een prijsindex. De huurprijzen zijn en worden
vastgesteld conform bestaand beleid.
In 2014 is besloten door middel van taxaties de reele waarde van de garages/bergingen te bepalen. De directe apbrengstwaarde op basis van een
taxatie is door een beedigd I gecetrificeerd makelaar bepaald. Daze percelen zijn oak opgenomen in de bovenstaande “Taxatieverkiaring’.
Dezewaardenng is nu in de balans per 31 december2015 verwerkt.

Uitgaven na eerste venverking
Uitgaven inzake vastgoedbeleggingen na eerste verwerking die voldoen san de algemene activeningscriteria warden geactiveerd.

Complexindeling
Het commercieel vsstgoed in exploitatie is opgedeeld naar kasstroom genererende eenheden (complexen) waarvoor per complex een
daarop genicht beleid is bepaald. Bi] deze indeling is de differentiatie in de vastgoedsturing van de corporatie ten aanzien van huur,
onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak bepalend. Verder ziJn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en
prijsklasse De indeling sluit derhalve aan op het strategische voorraadbeleid van Ue corporatie.

Herwaardenng
Wrnsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reele waarde worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het verschil tussen de
boekwaarde van voor en na Us henwaardening wordt ala ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.

Voor het bepalen van Us herwaarderingsreserve is uitgegaan van de inrtiële venkrijgingspnijs. zonder rekening te houden met enige
afschnijving of waarUevermindering.

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voon eigen exploitatie
Dit betneft onroerende zaken in aanbouw of in ontwikkeling voor gebruik ala vastgoedbelegging.
De waandering bij eerste venwerking is tegen de verkrijgings- of vervaardigingspnijs, nekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en
avenge hieraan direct toenekenbare kosten.

Verder worUt nente tijdens Us bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoon specifieke financiening is aan
getrokken, wondt Ue intrestvoet van deze specifieke financiening gehanteerd. Voor zover geen specifieke leningen zijnaangetrokken, —

wordt de geactiveerde rente berekend op basis van Ue gewogen gemiddelde rents over de rentedragende schuld .
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De waardering ne eerste verwerking is tegen reele wssrde. De reêle wssrde wordt bepasid door tsxatie door een
onsfbsnkelijke en ter zske deskundig tsxsteur van bet bedrsg wssrtegen het object bij oplevehng bestens ksn worden
verkocht onder sftrek van nog te besteden kosten om het vsstgoed te realiseren. Indien gerede twijfel bestsst of
de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt bet vsstgoed tegen de Isgere reele wasrde van het
project in bestssnde ontwikkelingsstsdium gewaardeerd en wordt bet nadeling verschil in het resultaat versntwoord.
onder de post ‘Overige wasrdeveranderingen vastgoedbeleggingen’

Finsnciële activa
Leningen u/g
De verstrekte leningen u/g worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde van de tegenprestatie vermeerderd met de
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De deelneming van Woningbedrijf Velsen wasrin zij invloed van betekenis uitoefent op bet zakelijke en flnanciele beleid worden tegen
de vermogensmutatiemethode verwerkt. Voor de bepaling of spreke is van invloed van betekenis worden mede in aanmerking genomen
de financiele instrumenten die potentiele stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend

Overeenkomstig deze metbode. worden genoemde deelnemingen in de balans opgenomen tegen bet eandeel vsn Woningbedrijf Velsen in
de neffovermogenswaarde vermeerderd met hear aandeel in de resultaten vsn de deelnemingen vansf bet moment van verwerving. bepaald
volgens de grondsiagen zoals vermeld in deze jsarrekening. In de winst- en verliesrekening wordt bet aandeel van Woningbedrijf Velsen in
bet resultast van de deelnemingen opgenomen.

Indien en voor zover Woningbedrijf Velsen niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten san haar ken bewerkstelligen, worden
de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerdebngen en -vermindehngen van de
deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van heiwsarderingen van active die als ongerealiseerde
wasrdestijging in bet eigen vermogen worden verwerkt.

Indien de waarde van de deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze methode niet anger
toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewsardeerd Bij de aMaardering worden endere langlopende
belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, 00k meegenomen. Indien en voor
zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt ingestean respectievelijk een feitelijke verplichting bestest de deel
neming tot betsling van haar schulden in stast te stellen, wordt een voorziening opgenomen.

Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt 55 weer verwerkt indien en voor zover het cumulatief niet-verwerkte
aandeel in bet verlies is ingelopen.

Latente belsstingvorderingen en -verplichtingen
Voor she belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciele en flscsle balsnswaerdering, wordt een latente belastingverplichting opge
nomen. Veer she verrekenbare tijdelijke verschilhen tussen de commerciele en Fiscale belanswsardering en veer beschikbare voorwasrtse
verliescompensetie wcrdt een latente belsstingverdering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is deter fiscahe winst beschikbaar zsh
zijn voor verrekening. De Istente belsstingvcrderingen en -verplicbtingen worden opgenomen onder de financiele vaste active respectievelijk
voerzieningen.
De wsardering van latente belsstingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscele gevelgen van de door de weningcorporatie,
per bslsnsdstum, veorgencmen wijze van reelisatie of afwikkehing van activa, voorzieningen, schulden of everlopende passive. Letente
vorderingen worden epgenomen voor zover het wasrschijnhijk is dater in de toekomst belastbsre winsten zuhlen zijn die voor reshisetie van
bet tijdehijk verschil dan wel ccmpensebele verliezen kunnen worden asngewend. Hierbij wordt uitgegsan van het geldende belestingtarief.
De latente belestingverphichtingen en -verderingen worden geweerdeerd tegen contente wsarde.

De latente belastingvorderingen en -verphichtingen warden gesahdeerd indien is veldaan san de algemene voorwasrden veer saldering.

Voerraden
Vsstgoed bestemd veer verkoop
Dit betreft bestaande huurwoningen en overig vastgoed bestemd veer verkeep.
De wasrdering van deze woningen is tegen ectuele wsarde en deereen toegerekende directe kasten dan wel lagere opbrengstwasrde.
De hagere epbrengstwasrde is de verwachte verkeepprijs en werdt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties van
referentiewoningen ender aftrek van kesten veer verkoop.

Overige veerrsden
De voerrasd enderheudsmaterialen werdt geweardeerd tegen verkrijgingsprijs of hagere opbrengstwaarde.

Verderingen
Vorderingen werden bij eerste verwerking gewsardeerd tegen de reële waarde, welke in een zakehijke trsnsectie gehijk is san de kestprijs.
Na eerste veiwerking vindt wssrdering pleats tegen de geamortiseerde kestprijs onder sftrek van veorzieningen veer eninbeerheid.

Liquide middelen
Liquide middehen bestssn uit kes-, bsnk- en giretegeeden en depesite’s met een heoptijd kerter dan twaslf msenden,
Rekening-ceursntschuhden bij banken zijn epgenamen onder schulden aen kredietinstehhingen onder kertlcpende schulden. De hiquide
middehen warden gewsardeerd tegen neminahe wssrde. Liquide middehen die (naar verwschting) hanger dan twaelf rnaenden nietter
beschikking steen. warden als flnsnciele vsste active gerubhceerd .—---- -
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Classificatie elgen 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) flnancieel instrument worden in de jaarrekening
opgenomen amankelijk van de classificatie van het financieel instrument als flnanciele verplichting respectievelijk als eigen-vermogens
instrument.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting
heeft waarvan het waarschijnlijk 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 schafting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum at te wikkelen.
Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde

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

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringeninzake de materiële vaste active en vsstgoedbeleggingen in
ontwikkeling worden op moment dat sprake is van een feitelijke verplichting (intern geformaliseerd en extem gecommuniceerd) als bij
zondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex /product-marktcombinatie waartoe de investenngen
en herstructureringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex product
marktcombinatie overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verliezen wordt in dit verband verstaan de nadelige
verschillen tussen de uitgaven voor investeringen en herstructurering, rekening houdend met het complex I PMC in het geval de investe
ringen en herstructurering hiertoe gaan behoren, minus de aan deze uitgaven toe te rekenen bedrijfswaarde betreffende de materiele
vaste active respectievelijk reele waarde (betreffende vastgoedbeleggingen).

Overige voorzieningen
De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op het gebied van Ioopbaanontwikkeling,
waarvoor medewerkers van de corporatie op grond van CAO-bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze
voorziening is uitgegaan van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De waardering is tegen nominale waarde gezien het onzekere tijdstip
van besteding van het budget.

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

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

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te
rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden 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 anger
op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Niet langer in de balans opnemen van financiele activa en passiva
Een flnancieel instrument wordt niet anger in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risicos met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
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Grondsiagen van resuttaatbepaling in de jaarrekening
Algemeen
Eaten warden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde grondsiagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun aorsprong vinden voor het einde van het boekjaar warden in acht genamen
indien zij voor het opmaken van de jaatrekening bekend zijn geworden en averigens wordt voldaan aan de voarwaarden voor het opnemen
van voorzieningen.

Bedrijfsopbrengsten
Onder de bedrijfsopbrengsten warden die omzetcategorieen opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het bedrijfstype van waningcarpora
ties Dit betreft voornamelilk de apbrengst respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkaop van waningen (voor derden en uit eigen bezit)
en leveringen van aanvullende diensten jegens huurders.

Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoard naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van WoningbedrijfVelsen, rekening haudend met de daar het Rijk
bepaalde kaders (zaals maximale huurverhoging. maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving
wegens leegstand en oninbaarheid

Opbrengsten servicecontracten
De apbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders baven de netta huurpnjs voar leveringen en diensten (zoals energie.
water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De
kasten van de leveringen en diensten worden verantwaord onder de lasten servicecontracten.

Overheidsbijdragen
Hieronder warden bijdragen of subsidies van de overheid aismede de taerekening van de BWS-subsidie vanuit de egalisatierekening EWS
verantwaard.

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De verkoop van vastgaed is een regulier onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en wordt derhalve als onderdeel van de omzet verantwoard
Opbrengst uit verkaop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening vetwerkt als alle belangrijke rechten op economische vaordelen
aismede alla belangrijke risicas met betrekking tat de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst ap betrauwbare
wijze ken worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnhijk is.

Op basis van deze criteria wardt onder deze post de verkoopopbrengst van huurwoningen (saciaal vastgoed en commercieel vastgaed in
exploitatie) onder aftrek van verkaopkosten en de boekwaarde verantwaord.
Verder is onder daze post verantwoard de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkaop (koopwaningen voor derden)
onder aftrek van de gamaakte direct toarekenbare verkoapkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan taegerekende directe kosten dan wel
de agate opbrengstwaarde Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Evantuele verliezen op
koopprojecten worden verantwoord zodra daze voorzienbaar zijn

Woningen verkocht onder voarwaarden warden niet in hat resultaat verantwoord in het geval de belangriykste ecanomische voor- en nadalen
niet zijn avergedragen aan de koper. Dergelijke transacties warden varantwoord ala financieringstransatie. Verwezen wordt naar de post

Vastgaed verkocht onder vaarwaarden in da grondslagen van balanswaardering.

Opbrengst projecten in opdracht van derden, wijziging in onderhanden work en kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Projectopbrengsten en projectkosten
Voor anderhanden prajacten in opdracht van derden waarvan hat resultaat op betrouwbare wijze ken warden bepaald. wordt de omzetwaarde
near rata van de verrichte prestaties in het boekjaar. voor het verkochte deel van het project in de winst- en verliesrekening verantwaard op
de past Wijzigingen in onderhanden werk. De vaortgang van de vernchte prestaties wardt bepaald op basis van de tat de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. De kosten van de verrichte prestaties in het baekjaar worden
verantwoord op de past “Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten”.

In het baekjaar van oplevering wordt de garealiseerde omzet op de post ‘Wijzigingen in onderhanden werk” van voargaande jaren in minde
ring gebracht op de totale gerealiseerde amzet, zodat het saldo de omzetwaarde Iaat zien van de in het jaar van oplevering verrichtte
prestaties. Da bij deze amzet behorende kosten van de in het jaar van oplevering verrichte prastaties warden verantwoard op de past
“Kostan uitbesteed werk en andere externe kosten’.

Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijza kan warden ingeschat. vindt apbrengstverantwoording in de winst- an verliesrekening plaats
tat hat badrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan warden verhaald; de projectkostan worden dan verwerkt in de winst- en
verliesrekening in de periade waarin ze zijn gamaakt. Zadra het resultaat wel op betrauwbare wijze kan worden bepaald, vindt
opbrengstverantwoording pleats naar rato van da verrichte prestaties par balansdatum.

Hat resultaat wordt bepaald ala hat varschil tussen de projactopbrengsten en projectkasten. Projactapbrengsten zijn do contractueel
ovareengekoman opbrengsten en opbrengsten uit hoofda van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voar zaver het waar
schijnlijk is dat daze warden gerealiseard en za betrouwbaar kunnen warden bapaald. Projectkostan zijn de direct op het project betrekking
hebbende kosten, de opsiag voor kosten die toerekenbaar zijn aan prajectactiviteiten in hat algameen en toewi]sbaar.zijn.aan.etta..
andere kasten die contractueel aan da opdrachtgever kunnan warden taegerekend, exclusief de rente orj vreemd Itevoor verwachte verliezan voor ean project wordt verwerkt als anderdael van da projectkosten
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Geactveerde productie eigen bedrijf
Onder deze post worden de kosten van het eigen werkapparaat welke direct toerekenbaar zijn san investeringen in onroerende zaken in
ontwikkeling verantwoord en ala zodanig gesctiveerd onder onroerende zaken in ontwikkeling (te weten: aociaal vastgoed of commercieel
vastgoed in ontwikkeling dsn wel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop)

Overige bednjfsopbrengsten
Hieronder vsllen onder sndere ssn derden doorberekende kosten voor overige dienstverlening inzske administrstieve dienstverlening,
uitgevoerde onderhoudswerkzasmheden, bemiddeling huurtoeslag, inschrijfgelden woningzoekenden, ed.

Bed rijfslasten
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen op (im)materiele vaste activa en onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op de
verkrijginga- of vervaardigingsprijs. De afschriivingen op bet sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de bedrijfswaarde san bet
begin van het boekjaar. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur (is doorgaans de
geschaffe economische Ievensduur). Met een mogelijke restwaarde van de opstsllen wordt geen rekening gehouden aangezien wordt
uitgegaan van sloop aan bet einde van de economische levensduur, tenzij bij sociaal vsstgoed in exploitatie de woningen binnen vijfjsar
worden verkocht in welk geval de afschrijving wordt gestopt gelet op de hogere restwaarde door verkoop dan de boekwaarde.

Overige waardeveranderingen materidle vaste activa
Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in bet boekjaar asngegane juridische en feitelijke
investehngsverplichtingen inzake immateriele vaste activa en sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
Daarnaast worden hieronder waardeverminderingen verantwoord inzake het socisal vaatgoed in exploitstie, in het geval dat voor bet
betreffend sociaal vastgoed geen aprske is van een eerder in bet eigen vermogen opgenomen ongeresliseerde waardestijging.

Pensioenlaaten
Woningbedrijf Velsen heeb geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar penaloenregeling anders dan de betaling van premies In het
geval van een tekort bij bet pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling is ondergebracht, heeb Woningbedrijf Velsen geen verplichting tot
het voldoen van sanvullende bijdragen, andera dan bet voldoen van hogere toekomatige premies.
De pensioenpremiea worden ala last in de winst- en verliearekening verantwoord zodrs zij verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel
vooruitbetsslde premie per jaareinde wordt ala overlopend pasaief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Onderhoudalsaten
Onder deze post worden de koaten van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden verantwoord, voor zover de werkzaamheden in
hetjaar hebben plaatagevonden alamede inkoop van onderboudamaterialen.
De koaten van de door de eigen onderhoudadienat verrichte werkzsamheden zijn opgenomen bij de koatenaoort aalahasen en aocisle
lasten. De lasten van onderhoud onderacheiden zich van activeerbare koaten door bet felt dater geen aprske is van een waardeverhoging
maar inatandhouding van bet actief,

Leefbaarbeid
Onder deze post zijn leefbaarheidauitgsven inzake aocisle activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzske sociale activiteiten omvahen wijkgebonden uitgaven voor onderateuning van bewonerainitiatieven, gebiedagencbt
personeel (zoals Ieefbaarheidacodrdinator, wijkbeheerder, huiameeater), leethaarheidaonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoala
welkomatbijeenkomaten nieuwe bewonera, beatrijding woonoverlsat, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuialozen, achuldaaneringen,
tweede kanabeleid, et cetera.

De uitgaven inzake fyaleke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoala wijkateunpunten,
buurtpoaten, HOED), onderhoud groenvoorziening, apeeltoeatellen, beveiliging openbare ruimte, camerstoezicht, achoonmaakactiea
etcetera en uitgsven voor activiteiten zosla inbraskbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afaluiting portieken, etcetera.

Niet-gerealiaeerde wsardeversnderingen vaatgoedbeleggingen
Hieronder wordt de jaarlijkae waardeverandering opgenomen van het tegen redle waarde (marktwaarde) gewaardeerde commercieel
vaatgoed in exploitstie.
Verder worden hieronder eventuele afwasrdenngaverliezen versntwoord voor in bet boekjaar sangegane juridiache en feitelijke
investeringaverplichtingen inzake commercieel vaatgoed in ontwikkeling beatemd voor elgen exploitatie.
De jaarlijkae waardeversndering van de vastgoedbeleggingen wordt voor bet ongeresliaeerde deel bij bet elgen vermogen toegelicht.

Vrijvsl van afachrijvingen over geheRvssrdeerde activs
Een deel van de in het eigen vermogen opgenomen herwaardering wordt gerealiseerd en wanneer actief gebruikt wordt en daardoor
afgeachreven. Het over te boeknn bedrag komt overeen met bet verschil tuasen atschrijving gebaaeerd op de geherwaerdnerde boekwaarde
en de afachrijving gebaaeerd op de oorapronkel)ke koatprija van bet actief. Een overeenkomatige mutatie vindt pisats voor bedragen
die betrekking hebben op active die z)n vervreemd.

Rentebaten en rentelsaten
Rentebsten worden tijdaevenredig in de winat- en verliesrekening veiwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de dea
betreffende sctiefpoat, indien bun bedrag bepaalbasr is en hun ontvangat wasracbijnlijk.

Rentelsaten worden toegerekend san de opeenvolgende veralsgperioden nssr rsto van de reaterende hoofdaom. (Dis)agio en aflossinga-,.,,.
premies worden ala rentelaat san de opeenvolgende veralagperioden toegerekend. zodanig dat tezamen met de over de lening veraçhpldigde

,

rentevergoeding de effectieve rente in de winat en vertiearekening wordt verwerkt en in de balsna de amortiastiewsarde van1de a&tfld (
Penodieke rentelasten en aoortgelijke lasten komen ten laste van het jaar wasrover zu verachuldigd worden C’
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Rentelasten warden geactiveerd vaar kwalificerende activa gedurende de periade van vervaardiging van een actief, indiei
bet een aanmerkelijke haeveelheid tijd vergt am het actief gebruiksklaar at verkaapklaar te maken. Un te activerer
rente wardt berekend ap basis van de verschuldigde rente aver specifiek vaar de vervaardiging apgenamen leninger
en anders van de gewagen gemiddelde rentevaet van de rentedragende leningen, in verhauding tat de uitgaven er
periade van vervaardiging.

Rentelasten warden uitsluitend taegerekend vaar de activa die als zadanig is geclassificeerd en indien de aan die
actiefpast verbanden taekamstige ecanamische vaardelen naar verwachting valdaende graat zijn am de baekwaard€
van die past inclusief taegerekende rente te dekken en deze ecanamische vaardelen valdaende betrauwbaar kunnen
warden vastgesteld.

Belastingen
De belasting aver het reaultaat wardt berekend ap baaia van het in de winat- en verliearekening verantwaarde reaultaat, rekening haudend
met fiscaal vrijgestelde pasten, de vaatstellingaavereenkamat (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-eftrekbare kasten.
Tevens wardt rekening gehauden met de wijzigingen in de latente belastingvarderingen en —achulden uit hoofde van reapectievelijk
wijzigingen in het belaatingtarief, herbeaardeling van de magelijkheid tat realisatie van latente belastingvorderingen at een wijziging van de
verwachte reelisatie van een actief- of paaaiefpast.

De aldus bepaalde belaatingpast wardt in de winat- en verliearekening apgenamen, behaudena vaar zaver deze betrekking heaR op posten
die rechtstreeka in het eigen vermagen warden apgenamen, in welk geval de belasting in het eigen vermagen wardt verwerkt

Grondstagen bij opetelten kasstraomoveaicht

Net kasstroomaverzicht is opgeateld valgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroamaverzicht besteen uit de liquide middelen en de vlattende effecten. De effecten kunnen warden
beschauwd als zeer liquide beleggingen. De ap karte termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zander beperkingen en zander
materieel riaica van waardeverminderingen ale gevalg van de transactie kunnen warden amgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit haafde van intreat, antvangen dividenden en winatbelaatingen zijn apgenamen ander de kaastraam uit apera
tianele activiteiten.

De verkrijgingaprijs van de verwarven graepsmaatschappij, en de verkaapprija van de verkaahte graepsmaatschappij zijn apgenamen ander
de kasstraam uit aperetianele activifeiten Betaalde dividenden zijn apgenamen ander de kaaatraam uit financiehngaactiviteiten

Tranaactiea waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waarander financiele leasing, zijn niet in het kaastraamaverzicht apgenamen
De betaling van de Ieasetermijnen uit haafde van het financiele leasecantract zijn vaar het gedeelte dat betrekking heeft op de aflassing als
een uitgeve uit financieringeactiviteiten aangemerkt en vaar het gedeelte dat betrekking heeft op de interest ale een uitgave uit aperatianele
activiteiten. De antvangst uit haafde van een sale and financial leaseback-transactie wardt gepresenteerd ale een antvangat uit haafde van
financieringsactiviteiten.

Jaarrekeninq 2055, Ijuni 2515 vesie IT
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Toelichting op de balans

Materiele vaste activa
(in duizenden euro’s)

1. Sociaal vastgoed in exploitatie
2. Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Het verloop van deze posten is als volgt.

1. Sociaal vastgoed in exploitatie

(in duizenden euro’s)

2015
246 464

1.758
4.774

252 996

2015

2014

260.324
5 505
4.03 1

269. 860

2014

Totaal

Bedrijfswaarde 1 januari

246 464

260. 324

260.324

309. 089

Herwaarderingen:
Afwaarderingen boekwaarde historische kostprijs
Terugname herwaarderingsreserve
Terugname afwaardering historische kostprijs
Aanpassing reele waarde herwaarderingsreserve

Herciassificatie.
Van sociaal naar commercieel vastgoed
Van vastgoed in exploitatie naar voorraad

Afschrijvingen:
Afschrijving herwaardering
Afschrijving aanschaf historische kostprijs

(Des) investeringen:
Opleveringen I investeringen
Desinvesteringen

Boekwaarde op 31 december

Afschrijvingen

-10.337
-1 5.6 97
10. 233
11. 369

-3.36 1
838

6.577
246 464

-1 7.135
-23.646

1.066
9.730

1.256
-641

615
260.324

De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn, onder toepassing van de componentenbenadering bepaald volgens de Iineaire
methode op basis van be volgende verwachte gebruiksduur:

- Grond: geen atschrijving
— Casco: 50 jaar

— Inrichting (keuken, badkamer / toilet ed.): 10 tot 15 jaar
— Installaties (hft, cv, elektra ed.): 20 tot 25 jaar
— Woningverbetering. 25 tot 40 jaar

Waardering bij eerste verwerking
In de kostprijs is tevens rente op schulden tijdens de bouw opgenomen. Gedurende het boekjaar 2015 is hiervoor een bedrag van€ 193.109
geactiveerd.

Herciassificatie

Is overheveling tussen sociaal vastgoed in exploitatie en commercieel vastgoed in exploitatie
De mutaties hebben betrekking op be investeringen, herwaarderingen en afschri]vingen.

Sociaal vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
De corporatle heeft voor be eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 139 woningen (Ca. 30 woningen per jaar) bestemd zijn
voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 19 woningen in bet komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van
deze 19 woningen in 2016 bedraagt in totaal€ 1,6 miljoen.

Uitgangspunten bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde voldoet aan be best-practice eis van bet CFV en wordt gevormd door be contante waarde van de kasstromen uit hoofde
van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende levensduur van de complexen.
De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van bet sociaal vastgoed totdat bet vastgoed boor sloop teniet gaat. Hierbij wordt sen
restwaarde voor be grond ingerekend afgeleid van be huidige bestemming van bet sociaal vastgoed.

Jaarrekening 2015, Ijuni 2016 versie 17

-4.432

-2.523

-13.481

-1.342
-1.834

-7.925
-8.294

-6.142
-7.339

7.156
-579

-29.985

-3.176

-16.219
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De kasstroomprogncses 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 restetende economische Ievenaduur van
het complex. Deze veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehenteerde uitgangspunten.

De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting waarbij voor de verwachte
kosten van contractueel aangegane onderhoudsverplichtingen, erfpacht en avenge contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar
de contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting. Voor latere jaren
worden de kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting gebruikmakend van een vast groeipercentage voor
inflatie en huurstijging.

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Stijgingspatameters
— huurverhoging in het eerste jaar van 0,60% (voorgaand jaar 100% + inkomensathenkelijk)
— jaarlijkse huurverhoging voor het tweede jaar 1,20% (voorgaand jaar: 1,50%)
— jaarlijkse huurverhoging voor het derde Urn vijfde jaar 2,00% (voorgaand jaar: 2,00%)
— jaarlijkse huurverhoging vanaf hat zesde jaar 2,00% (voorgaand jaar. 2,00%)
— jearlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eerste vijfjaar: tot de gewenste huur en afgetopt i.v.m. passend verhuren

(voorgeand jaar: tot 100% van de rnaximaal redelijke huur, tenzij
— jaerlijkse huurderving als gevolg van leegstand is variabel per complex (voorgaend jaar: variabel per complex)
— jaerlijkse mutatiegread is variabel per complex
— jearlijkse stijging van de overige exploitatie uitgaven in het eerste jear van 1,20% (voorgaand jaar: 1,50%)
— jaarlijkse stijging van de overige exploitatie uitgaven vanaf het tweede jaar van 2,50% (voorgeand jeer: 3,00%)
— jaarlijkse stijging van de lonen voor het eerste jaar van 1,20% (voorgaand jeer: 1,75%)
— jaarlijkse stijging yen de lonen vanaf het tweede jaar van 2,50% (voorgaand jaar: 3,00%)
— jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het eerste jeer van 1,20% (voorgeand jaar: 1,00%)
— jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven venaf het tweede jaar van 2,50% (voorgaand jeer: 300%)

Volumeparameters
— klachten- en mutatieonderhoudsuitgaven: € 543 per verhuureenheid (voorgaand jeer: € 415)
— planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) conform meerjerenbegroting per complex begroot wet neer

komt op € 1 010 per verhuureenheid (voorgaand jeer: € 993)
— directe overige exploitatie uitgeven (belestingen, verzekering):€ 282 per verhuureenheid (voorgaand jeer: € 271)
— overige indirecte exploitatie uitgaven voor zover vastgoedgereleteerd (algemeen beheer).€ 1.061 per verhuureenheid

(voorgeend jaar: €997)
— heffing van overheidswege gekoppeld aan het socieel vestgoed in exploitatie (verhuurderhefflng): voor 2015€ 3 565.000,

in 2016€ 3.388 000 oplopend tot € 4.292.000 in 2019.
— leefbaerheidsuitgaven: totaal€ 354.000 (voorgeend jeer: totaal €396000).

Discontering
— disconteringsvoet van 5,00 % voor woningen (voorgaand jeer: 5,25%); disconteringsmoment: medionummerando
— contantmakingspenode: geschette resterende econornische levensduur is conform het strategisch voorraadbeleid. Voor de

complexen waarvoor geen concrete sloop- , renovatie- of verkoopplennen aanwezig ziyn, geldt een minimum van 15 jaar.

Overige aspecten.
— inrekenen restwaerde grond: € 1.500 (voorgeend jeer: € 1.500) per hoogbouw verhuureenheid en € 5.000 (voorgaend jeer:

€ 5.000 per leegbouw verhuureenheid, uitgeande van bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming ean hat eind van de
economische levensduur, zijnde de huidige grondwaarde geIndexeerd near einde levensduur ven€ 13.500 (voorgeand (ear. € 13.500)
md. BT\N per hoogbouw verhuureenheid en € 17.000 (voorgaand jeer € 17.000) mcI. BT\N per leagbouw verhuureenheid en gecorrigeerd
voor toekomstig te maken kosten inzake uitpleetsing (€ 5.700), sloop (€ 5.900) en een meendhuur korting (gemiddeld €400)

— inrekenen woningverkopen: tegen de contante weerde van de verwachte opbrengstwaerde minus verkoopkosten voor meximeal de
eerstkomende vijf jeer op basis van een geformaliseerd verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is

— de toerekening van de indirecte exploitetielasten aen het sociale- dan wel het commerciele deel is gebaseerd op het eantel
woningen

— de leefbaerheidsuitgeven zmjn gedeflnieerd zoals verwoord in de ‘Note Leefbeerheid 2012’. In die beleidsnotitie zijn de doelstel
lingen in het kader van leefbearheid uitgewerkt met deerbij een toelichting op de te meken uitgeven. De jaarlijkse kosten bedragen
op basis van bet huidige woningbezit ongeveer€ 350.000 (voorgeend jeer: €400 000), mear wljzlgen met de toe- en afnerne van het
woningbezit. De toerekening van kosten is gebaseerd op het eantal woningen. De verhouding tussen het eantal sociale woningen en
het aentel commerciële woningen is bepalend voor de toerekening van leefbearheidsuitgeven ean hat sociale danwel het commerciële
deel.
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Schattingen
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welka inherent zijn aen deze waarderingsgrondslag, zijn
van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen
significant kunnen afwijken van de verwachtingen van hat management zoals verwerkt in da bedrijfswaarde. Om
inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de
bedrijfswaarde, is de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen:

Parameter Thagepast in Scenarios Efiect op de Effect in %
bedrijfswaarde- mc9eLle af.’r5en, bedrijfswaarde van de bedri1fs.
berekening 1 000 000) waarde

:Discontetingsvoet 500% + 1 % -22 -886%
500% -I- 1 % 26 1046%

______________ 5,00% -1- f4% 47 1642%
Mutatiegraad 8.74% 1% 1 060%
______________ 8.74% -1- 1% -1 -0.55%
Wonmgverkopen 30 per jaar -1- 5 worangen -1 -0,37%

30 per IM -1- 15 w1ingen -3 -1.13%
30 per jaar -I- 30 wIngen -5 -2 00%

Hat effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (de overige parameters zijn gelijk gableven)

Verstrekte zekerheden
Zonder toastemming van hat WSW is hat de corporatia niat toagastaan om de woningan die met door hat WSW geborgde leningan zijn
gefinancierd te bezwaren mat ean baperkt recht ( racht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van arfpacht, racht van vruchtgebruik)
of da verplichting aan te gaan om daze woningen met een zakarheidsrecht te bazwaren (positieve hypotheekverklaring). Ale gevoig hiervan
zijn de woningen die met gaborgde laningen zijn gefinanciard, niet met hypothacaira zekerhadan bezwaard. Daarnaast heeft het WSW
recht van eerste hypotheek op da woningen van de corporatie betreffende de door het WSW gaborgde financiaring.

Voor de door hat WSW varstrekte borgstelling haaft de corporatie aen obligoverplichting gebaseerd op da omvang van de door hat WSW
gaborgde leningan. Daze obligoverplichting is in da toelichting op da balans vermald ondar da Niet in de balans opgenomen verplichtingen
an activa.

2. Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
(in duizenden euro’s) 2015 2014

Totaal 1.758 5.505
Stand 1 januari
Aanschafwaarde 9 840 4.368
Cumulatieva afschrijvingen en waardaverminderingen -4.335 -2.929
Boakwaarda 5.505 1.439

Investeringen 6.172 6.287
Stichtingskostan opleveringan -7.759 -836
Voorziening oplaveringen 1.428 0
Afboeking stichtingskosten 0 23
Dotatia voorziening onrendabala investeringen 0 -23
Afwaardaringen -3,598 0
Overige mutaties (os. invastaringen) 0 -1.385
Totaal van de mutaties -3.757 4.066

Stand 31 december
Aanschafwaarde 8,253 9.840
Cumulatieva afschrijvingen en waardaverminderingan -6,495 -4.335
Boakwaarde 1.758 5.505

Grondposities

In 2012 is hat NOVA-terrain aangakocht voor aen badrag van € 640,000, walk bedrag is inbagrepen in de activa.

Bouwranta
Tijdans de bouw wordt ranta op vreemd varmogen geactiveerd. Gadurende hat boekjaar 2015 is hiarvoor aen bedrag
van € 193.109 (2014; €89,228) geactiveard.
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3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
(in duizenden euro’s)

Totaal

11 080 12309
-7049 -4.135
4.031 8.174

Investeringen. aankopen en verbeteringen 628
Desinvesteringen -1.857
Overige mutaties (overheveling) 0
Afschrijvingen mci. corrvoorg afschr -2.914
Totasi van de mutaties -4.143

Stand 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

_____________
_______________

Boekwaatde

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zljn bepaald volgens de lineaire
methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur:
- Bedrijtsterremnen: geen afschnjving
- Automatisering. 3 jaar
- Bedrijfsauto’s: 3 ]aar (vanaf 2013 niet meet san de orde, she auto’s zijn geieased)
- Inventaris kantoor: 5 of lojaar
- Ksntoorgebouw (exci. grond): 50 jaat

Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien de invioed van het
vetschil in afschtiyving op het resuitaat en verniogen niet significant is.

Actuele waarde inzake de materiele vaste activa gewaardeerd tegen kostpnjs
De actuele waarde (vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde) van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
wijkt niet significant af van de historische kostprijs.

Vastgoedbeleggingen

(in duizenden euro’s)

4. Commercieei vastgoed in exploitatie
5. Commercieel vastgoed in ontwikkehing bestemd voor eigen exploitatie

4. Commercieel vastgoed in exploitatie
(in duizenden euro’s)

Totaai

Boekwaarde 1 januati

Herwaarderingen:

Herciassificatie

Van sociaal naar commercieel vastgoed
Van vastgoed in exploitatie naar voorraad
Van voorraad naar vastgoed in exploitatie

(Des) investeringen:
Opieveringen I investetingen
Desinvesteringen

Boekwaatde op 31 december

2015

49. 923
198

50 121

2015

2014

34.366

226
34. 592

2014

49.923 34.366

34.366 35.758

______________

12.227 -2.026

*) Betreft o.a. overheveling kerkje Helmstrast en van Wiliemsbeekweg 1 B / 1 C van activs tdv naar commercieei voor een bedrag van€ 224 000.

De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie bedraagt€ 39,0 miijoen (2014: € 28,7 miljoen). -—

_______ _________

Tr dentEficatje ..
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Stand 1 januari
Aanschat\waarde
Cumuistieve afschrijvingen en waardevermmnderingen
Boekwaarde

Oplevetingen

2015 2014

4774 4.031

1.217
0

120
-594

743

10808
-6.033
4.774

11.080
-7.049
4031

3.36 1
119

12

-132
-30

3.492

-162
49. 923

1.342
0
0

228 *)

-936

1.342

-708
34 .366



Uitgangspunton roelo waarde
Aangozion de waardoring van hot commorciool vastgoed niot kan wordon afgoloid van couranto/roconto prijzen op de vastgoedmarkt, is do
roelo waarde benadord door do contanto waardo van de goschatto toekomstigo kasstromon te bepalon (Discountad Cash Flow mothode).
Do toekomstige kasstromen wordon bepaald aan do hand van eon dooroxploitatie- on eon uitpondsconario. Do roelo waardo ala waardo
ringsgrondslag in do jaarrekoning wordt bopaald ala do moost waarschijnlijko prijs, die rodolijkorwijs op do markt to vorkrijgon is, borokond
op basis van do boido scenarios Do contanto waardo van do tookomstigo kasstromon wordt dorhalvo borokond op basis van markt
conformo uitgangspunton. Vordorwordt rokoning gehoudon met bostaando juridischo on foitolijko verplichtingon, verbondon aan hot
vastgood waarondor do huidigo huurcontracton.
Bij hot dooroxploitatiosconario is do vorondorstolling dat hot vollodigo complex in oxploitatie blijif godurondo do DCF-poriodo. Bij hot
uitpondsconario is do vorondorstolling dat na mutatie tot vorkoop van individuolo woningon togon loogwaardo wordt ovorgogaan.
Do borokoning wordt uitgovoord over eon DCF-poriodo van 15 jaar, met gobruikmaking van eon gomiddoldo mutatiograad, oon
indoxoringsvoot on eon discontoringsvoot (zio ondorstaando tabol). Daarnaast wordt do oindwaardo ultimo 1 So jaar bopaald door do huur
opbrongst van hot 150 jaar to dolon door do exit yield (rondemontsois). Do door do groop gohantoordo exit yields liggon tusson 5,4% on 115%
(uitpondon) on 5,5% on 11,2% (dooroxploitoron) on zijn afhankelijk van do voroudoring van hot actiof uit hoofdo van locatio, oconomisch/markt
tochnisch on bouwtochnisch oogpunt.

Zokorhodon on boporkingon
Er zijn géén vastgoodbologgingon hypothocair vorbondon ton behoove van krodiotinstollingon.
Vorder bostaan or goon boporkingon met botrokking tot do aanwondbaarhoid van vastgoodboleggingon of do inbaarhoid van do huur
opbrongston on goon bolangrijko contractuolo vorplichtingon tot aankoop, bouw of ontwikkoling van vastgoodbologgingon of voor roparatie,
ondorhoud of vorboteringon or van.

Bodrijfswaarde commorciool vastgood
Do bedrijfswaardo van hot commorcioel vastgood in ontwikkeling bodraagt€ 3,7 miljoen.
Do gebruikto parameters voor do borekoning van do bodrijfswaardo van hot commorcieel vastgood zijn golijk aan do parameters wolko zijn
gonoomd voor do bopaling van do bodrijfswaardo van hot sociale vastgood.

5. Commorcicol vastgood in ontwikkoling bestemd voor eigon exploitatlo
(in duizondon euro’s) 2015 2014

Totaal 198 226

Stand 1 januari
Aanschafwaardo 225 1.040
Cumulatievo afschrijvingon on waardovormindehngon 0 -1.040
Boekwaarde 1 januari 226 0

Invostoringen 26 1.620
Stichtingskoston oplovoringon 0 0
Voorziening oplovoringon -2 0
Afboeking stichtingskoston 722 0
Dotatio voorzioning onrondabolo invostenngen 0 0
Horrubricoring naar voorraad -203 0
Mutatie voorzioning onrondabolo invostoringon 0 -1.394
AMaardoringon -534 0
Ovorigo mutatios (o.a. invostoringon) -37 0
Totaal van do mutatios -28 226

Stand 31 docember
Aanschafwaardo 362 226
Cumulafiovo afschrijvingon on waardovormindoringen -164 0
Bookwaardo 198 226

Waardoring bij oorsto verworking
In do kostprijs is tovens ronto op schuldon tijdens do bouw opgenomen hi] do eersto waardering tegon kostprijs. Gedurendo ho
bookjaar 2015 is hiorvoor oon bodrag van C nihil geactivoord. Do hiorbij gehantoordo rentevoot is 4,5 %
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Financiële vaste activa

6. Latente betastingvorderingen
B een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillan tuaaen de waardering van de activa en passiva volgens
jaarrekeningagrondalagen en fiscale grondalagen. Verder is er sprake van fiscaal compensabale varliazan De hieruit voort
vloeiende latanta belastingvordaringan wordan hierna toagelicht:

a Sociaal en commerciaal vastgoed in exploitatie mat nieuwbouw an verbetenng
Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop) Da op het waarderingavarachil van dit bazit betrekking
hebbende actiave balastinglatentie, inclusief de investeringen in nieuwbouw en verbetaring, Iaidt niet tot verwerking in de
jaarrekaning De reden is dat de fiscale boekwaarde na afloop van de gabruiksduur (sloop) in stand blijft en fiscaal pas wordt
afgawikkeld nadat in de toakomst de bouwbestamming op de grond zou komen Ia varvallen. Gezian de zeer lange looptijd van hat
waardaringsvarschil. tandaart de contanta waarde van da hieruit voortvloeienda latante vordaring naar nihil.

b. Sociaal an commarciaal vastgoed in axploitatia sloop/varkoop binnan vijfjaar
- Balastinglatantias wordan in de jaarrakaning varwarkt voor zovar da corporatia over aen balaidshorizon van vijfjaar axpliciata

uitsprakan heart gedaan over de voorganoman afwikkaling van da woningan door sloop/varkoop.
Bij sloop binnen viifjaar waarbij da bouwbestemming op da na sloop vrijkomanda grond varvalt, wordt voor hat
waardaringsverschil tussan da fiscale en commarciela boakwaarda van hat batraffanda vastgoed aen actiava latantia
tagan da nominala waarde in de jaarrekening opganoman, voor zovar varrekanbaar. Da nominale waarda wordt in da
jaarrakaning opganomen omdat, vanwaga hat kortlopenda karaktar, hat varschil mat da contante waarda varwaarloosbaar is.

- Wordt bij sloop binnan vijfjaarwadarom varvanganda niauwbouw gaplaagd. dan blijft da fiscale boekwaarda na afloop
van da gabruiksduur (sloop) in stand Darhalva wordt hiarvoor gean latantia gevormd (zia punt 1).

- B) varkoop van woningen binnan vijfjaar wordt voor hat waardaringsvarschil ean actiave latantia tegan da nominala waarde
in dajaarrakening opganoman.

c. Projactan in ontwikkaling
Bij projactontwikkaling kan het fiscale rasultaat afwijkan van hat commarciela rasultaat vanwaga voor da sector galdanda
fiscala waardaringsvoorschriften volgens da Vaststallingsoveraankomstan VSO 1 an 2. Voor het waardaringsvarschil
is in da jaarrakaning gaen actiava I passiava latentia gavormd daar bij oplavering da looptijd van da latantia een langjarig
karaktar krijgt.

d Laningan olg an ulg
In de jaarrekaning is voor da laningenportefauilla aan latanta balastingverplichting raspectiavalijk -vordering tegan
da contante waarda varantwoord voor hat varachil tussan de waardaring die da fiscus toepast (ic. raêla waarda)
en de waardadng ala toagapast in da iaarrakaning (gaamortisaerda kostprijs). Da latentie loopt at over de rastarande
looptijd van da laningan.

De spacificatie van da in de jaarrakaning tot waardaring gabrachte latanta balastingvordaringan is ala volgt:

(in duizendan euro’s) 2015 2014

Varrakenbara tijdalijka waardaringaverachillen 1.127 957
Baachikbara varhaacompansatia 0 0
Boakwaarda3l december 1127 957

De gahantearda natto-discontaringavoat badraagt 0 % (2014: 0 %). De gemiddelda Iooptijd van da tot waardering gebrachta latanta balasting
vordaringan is 8 jaar. Van da latenta belastingvordaringen wordt ean bedrag van in totaal€ 504.663 (2014: -I- €236 643) naar varwachting binnen
1 jaar geraalisaerd.
Voor zovar tijdalijka waarderingavarachillen an varliascompensatie niat in da waardering van da latante balastingvorderingan zijn varwarkt,
badragan daze nominaal in totaal€ 129,8 miljoan (2014: € 130,2 miljoan). Daze tijdalijke waardaringaverschillan zijn niatgawaardard omdatda
afwikkaling over aan ta lange parioda plaats vindt.

Hat varloop van da in da balana tot waardaring gabrachta latanta balastingvordaringan in hat boakjaar is op totaalnivaau ala volgt:

(in duizandan auro’s) 2015 2014
Boakwaarda 1 januari 957 1335
- Vrijval a.g.v, afschrijving en agio 61 501
- Dotatia a.g.v. voorraad te varkopan woningan / ondarhoud 109 -879

170 -378
Boakwaarda 31 dacambar 1.127 957
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7 Leningen u/g
Met ingang van 1 januari 2013 is Wb Velsen deelnemer bij SVN ten behoeve van het kunnen verstrekken van startersleningen.

7
0

237

172
88

-30
230

Met de Starters renteregeling wordt, via Social Finance NV. (samenwerkingsverband van deelnemende woningcorporaties), geclurende
10 jaar 20% van de maanctelijkse hypotheekrente voorgeschoten aan de koper. IDe eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan
het einde van de Iooptijd van de hypotheek van 30 jaar De Starters renteregeling wordt afgeslolen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
In 2015 is eli WOfling (tot en met 2014: 12 woningen) verkocht met behuip van de Starters renteregeling. Bij verkoop dienen de eigenaren het
geleende bedrag terug te betalen. Per 31 december 2015 zijn er totaal aan 9 eigenaren startersleningen verstrekt (2014: 8 eigenaren)

Voorraden

(in duizenden euro’s)
8. Vastgoed bestemd voor verkoop
9. Overige voorraden

3202
318

3.520

2.953
295

3.248

Hierna wordt een specificatie gegeven van de boekwaarde en de verwachte opbrengstwaarde van het vastgoed bestemd voor verkoop.
Daarblj is voor het sociaal vastgoed voor de bepaling van de verwachte opbrengstwaarde uitgegaan van de in de bednjfswaarde ngerekende
woningverkopen voor de komende vijf jaar, gesplitst naar het komend jaar en de daaropvolgende vier jaar.

9. Overige voorraden
Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen afdeling Vastgoedbeheer in het magazijn en servicewagens.

Vorderingen

(in duizenden euro’s)
10. Huurdebiteuren
11. Gemeenten (WMO-facturen)
12. Belastingen en premies sociale verzekeringen
13. Overige vorderingen
14. Overlopende activa

Geen van de vorderingen heeft een looptijd langer dan één jaar.

10. Huurdebiteuren

421
12

0
3.096

605
4.134

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren oak te vorderen servicekosten, herstelkosten en incassokosten, In de vordering op
huurders zijn tevens kasten van mutatieanderhoud voor rekening van de huurder begrepen.

De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro’s)

Ziftende huurders
Vertrokken huurders

Af: vaarziening dubleuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
Stand 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Vnjval

Stand 31 december

529
997
660
337

660 480
-453 -61
203 241

(in duizenden euro’s)

Stand 1 januari
Nieuwe leningen
Aflossingen
Stand 31 december

2015

230

2014

8. Vastgoed bestemd voor verkoop
De post bestaat uit Oud Velserduin € 3.111.000 en voorraad bestaande bouw bestemd voor verkoop (1 waning) ad € 91.129

Verwachte verkopen
(in duizenden euro’s)
Sacigal vastgoed: Woningen
- jaar 2016
-jaren 2017 t/m 2020

Totaal

Boekwaarde
(bedrijfswaarde)

Aantal per3l-12-2015

19 1.488000
10.743. 000120

139 12.231.000

Verwachte

opbrengst
waarde

1.585.000

9.900. 000
11.485.000

2015 2014
337
259
189

4.916
256

5.957

2015 2014
580 468
251
831

410
421
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12. Belastingen en premies socisle verzekeringen
(in duizenden euro’s)

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies bedrfsvereniging

o 0
0 176
0 13
0 189

De omzetbelasting betreft de nog terug te ontvangen bedragen yen de pro-rats over het boekjeer 2014. Over voorgaende jaren is een bedrag
van € 614.000 ontvangen, welk bedreg in december 2014 is ontvsngen en geboekt onder “overige bedrijfsopbrengsten”.

Op grond vsn de “Wet uitwerking fiscale meetregelen Begrotingsskkoord 2013” d.d. 16 juli 2012 diende de werkgever in 2013 een (een
mslige) “crisisheffing” te betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 san een medewerker heeft
beteeld, voor zover dat loon hoger was den€ 150.000. Inmiddels is besloten det deze heffing voor 2015 niet gecontinueerd zal worden.
Derhelve is de crisisheffing in 2016 niet opnieuw van toepessing over loon uittegenwoordige dienstbetrekking dat in 2015 sen een medewerker
is uitbetesld voor zover dat bedrag hoger is den€ 150.000.

13. Overige vordertngen
(in duizenden euro’s)

Overige debiteuren sub-administratie
Rekening courent Svn / ZON-energie (wko)
Vennootschepsbelesting
Algemeen

2.962
0

3.096

128
4.787

0
4.916

De post “Te vorderen vennootschepsbelssting” betreft de near verwechting te vorderen belssting over bet belestbeer bedreg van het boekjsar,rekening
houdend met de fiscale feciliteiten en de fiscale wearderingsregels volgens de veststellingsovereenkomst (VSO), berekend san de hsnd van belasting
terieven die zijn vestgesteld op verslagdetum, dan we! wsertoe meterieel al op verslsgdetum is besloten.

14. Overlopende ective
(in duizenden euro’s)

Vooruitbeteside kosten
Overige overlopende sctiva

15. Liquide middelen
(in duizenden euro’s)

Bank

2015

327
278
605

2015

17 .68 1
17.68 1

2014

6
250
256

2014
16.647
16.647

Er besteen geen belengrijke beperkingen inzeke de beschikbeerheid vsn geidmiddelen. Ze stsen tsr vrije beschikking van Woningbedrijf
Velsen. Tevens ken gemeld worden dat Woningbedrijf geen beleggingen heeft en derhelve dsn 00k voldoet san de verslegleggingseisen
rondom beleggingen.

Eigen Vermogen

16. Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is els volgt:
(in du/zenden euro’s)

Stand per 1 janueri
Resulteat ne belestingen
Baten en lssten rechtstreeks in herweerderingsreserve

4.233
169. 089

205 347
-27.693
-1 2. 798

-40.491
164.856

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld
Algemene bedrijfsreserve
Herwesrderingsreserve

e. Algemene Bedrijfsreserve.
Stand per 1 jenueri

bij /sf: volgens resuitset bestemming
Reelisetie vanuit herweerdehngsreserve: efschr. socieel vestgoed
Reslisetie venuit herweerdedngsreserve: verkopen
ovenge weerdeveranderingen
Seldo per 31 december

69 688
99.40 1

169. 08 9

61 .798

523
6.142
1.227

-2
69 .688

2015 2014

2015
0

134

2014

Stand per 31 december

2015

164.856
8.626

-4.393

2014
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b. Verloop herwaarderingsreserves: Sociaal Commercieel Voortaad

Stand 1 januari
Correctie beginbalans
Stand 1 januari na correctie

Overboeking van Daeb naat Niet-Daeb
Reatsatie uit hoofde van afschrijvingen
Realisatie uit hoofde van verkoop
Overboeking uit verkoopvoorraad (bij)
Dotatie herwaardering einde boekjaar
tilt resultaatbestemming herwaardering
Correctie overig

Saldo per 31 december 2014

-56
103.003 90.778

0 -711
-6.142 -6.142
-1.227 -518

0 764
-4.328 -4.328
8.103 0

-8 0
99.401 79.843

Vastgoed bestemd
voor verkoop

1.604
I.

10.677
-56

10.621 1.604

711 0
0 0

-27 -682
105 -869

0 0
8.103 0

-8 0
19.505 53

De ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basia van de
bedrijfswaarde en do boekwaarde op basis van de historische kosten ultimo boekjaar. De ongerealiseerde waardestijging commercieel
vastgoed in exploitatie betreft het positief verschiltussen de boekwaarde van vooren na de herwaardering, zijnde de - per 1 januari 2015
gefixeerde - boekwaarde op basis van de historische kosten en de reele waarde ultimo boekjaar.

Dii bovenvermelde herwaarderingen is geen rekening gehouden met de invloed van belastingen op vermogen en resultaat door een voor
ziening belastinglatentie ten laste van de ongerealiseerde waardestijgingen te vormen. Hiervoor wordt verwezen near de toelichting op de
belastingen.

Voorzieningen
(in duizenden euro’s)

17. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
18 Overige voorzieningen

_____________

17. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:
(in duizenden euro’s) Soc. vastgoed Comm.vastgoed

in ontwikk. in ontwikk.
8.419 1.935

13.683 0

Stand 1 januari 2015
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval I alwikkeling project
Herciassificatie

Stand 31 december2015

Iooptijd < 1 jaar
Iooptijd > 5 jaar

0 0
15.646 40

10.354
13. 68 3
-2.878
-5.473

0

15686

15. 686
0

18. Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreft belastinglatenties en de “persoonlijke ontwikkeling” teen verplichting vanuit de CAO
ten behoeve van de loopbaanontwikkeling van personeel van WoningbedrijfVelsen).
Latenties
latentie verkoopvoorraad - in 2015 naar actieve latentie
latentie onderhoudsvoorziening: 25% van€ 27,1 miljoen

_____________

Totaalpassievelatenties =totaal dotatie 2015 6.779

Het verloop ervan in het boekjaar is ala volgt:
(in duizenden euro’s)

Stand 1 januari 2015
Dotatie
Onurekking
Vrijval

Stand 31 december2015

Waarvan:

looptijd < 1 jaar
looptijd> 1 jaar - < 5 jeer
looptijd > 5 jaar

Loopbaan
ontwikkeling

229
0
8
0

237

Totaal overige voorzieningen

De kortlopende voorziening (< 5 jeer) betreft loopbaanontwikkeling en is geent op de personeelsontwikkeling op termiiflt
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Vastgoed
Totaal l.

103.059 90.778

2015 2014
15.686
7.016

22,702

10.354
7.159

17 .5 13

Totaal

-4.108
-2.348

1.230
-3.125

0
6.779

10
227

0
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Langlopende schulden

19. Schuldenhleningen kredietinstellingen
20. Overige schulden

0
126.212

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar. waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar. zijn
verantwoord onder de kortlopende schulden.
Er zijn geen schulden die als gevoig van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden direct of binnen een jaar opeisbaar zijn.

Stand 1 januari
Nieuwe leningen
Aflossingen

Stand 31 december
Verantwoord onder kortlopende schulden

0
-1 2 .215
131. 544

9.467
122.077

148.264
0

-4.505
143 .759

12.155
131.604

Naast deze leningen is ultimo 2015 geen financiering aangetrokken met uitgestelde stortingen.

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

Aflossingssysteem

De leningen worden afgelost op basis van het Iineaire, annuitaire dan wel het fixe kostprijssysteem.

Deriva ten
Met RJ 290 wordt de gewijzigde richtlijn van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014. Eerdere toepassing wordt
aanbevolen. RJ 290 geeft aan dat embedded derivaten onder bepaalde voorwaarden moeten worden atgescheiden van het basis
contract. De achtergrond hiervan is om te voorkomen dat speculatieve derivaten niet zichtbaar zijn of dat derivaten niet getoetst
worden aan de voorwaarden van hedge accounting, omdat ze zijn opgenomen in een basiscontract.

De basis-rente-leningen zijn eind vorig jaar tot derivaat verklaard. Woningbedrijf Velsen heeft vijf basis-rente-leningen. Os nominale waarde
van deze eningen bedraagt per 31 december 2015€ 48 mm. (2014: €48 mn.). De marktwaarde van deze leningen bedraagt per
31 december 2015€ 71,3 mm. (2014: € 73,4 mm). Bij de berekening is als uitgangspunteen rentedaling van 1% gehanteerd.
In tegenstelling tot andere derivaten hoeft voor de basis-rente-leningen geen financiele buffer te worden aangelegd.
Een buffer dient eventuele financiele risico’s op te vangen. Het feit dat de basis-rente-lening als derivaat beschouwd moet worden, heeft
voor Woningbedrijf Velsen dan 00k geen consequenties.

Jaarrekenrng 2075, fjuni2Ol6 vers,e 77

(in duizenden euro’s)

19. Schulden/leningen kredietinstellingen
20. Overige schulden

2015
Rente > 5 jaar < 5 jaar Totaal
%
4,273 119.882 11.662 131,544

0 77 77
119.882 11.739 131.621

2014
Rente > 5 jaar < 5 jaar Totaal
%
4,578 126.212 17 .547

19. Schuldenhleningen kredietinstellingen
(in duizenden euro’s)

143.759
6767

17.614 143.826

2015
143.759

2014
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20. Overige schulden
(in duizenden euro’s)

De onder overige schulden opgenomen waarborgsommen bedragen ultimo 2015€ 77.030 (2014€ 67.223) en het opgenomen sleutelgeld

bedraagt€ 0(2014: € 2.955). De opgenomen waarborgsommen betreffen de uit hoofde van de huurovereenkomsten van markthuur
woningen ontvangen bedragen die dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van het bedrag dat bij beeindiging van de huurovereen
komst door de huurder aan mutatiekosten en achterstallige huur verschuldigd mocht zijn. Er wordt geen rente toegerekend. De waarborg
som en sleutelgeld worden bij beeindiging van de huurovereenkomst verrekend,

(in duizenden euro’s)

Stand 1 januari:
Uitstaande waarborgsommen / sleutelgeld nominaal
Mutaties in bet aar:
Ontvangen waarborgsommen / sleutelgeld
Terugbetaalde waarborgsommen / sleutelgeld
Afboekingen waarborgsommen / sleutelgeld

Stand 31 december

Kortlopende schulden
(in duizenden euro’s)

21. Schulden aan kredietinstellingen
22. Schulden aan leveranciers / gemeenten
23. Belastingen en premies sociale verzekeringen
24. Overige schulden
25. Overlopende passiva

2015

67

21
—11

0
10

77

2015
11. 393

1.673
506

0
2.30 1

15. 872

2015
9.467

21. Schulden aan kredietinstellingen
(in duizenden euro’s)
Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen kredietinstellingen
Nog te betalen rente lening 0/9

Zekerheden

Door de huisbankier zijn aan Woningbedrijf Velsen kasgeld- en rekening-courant kredieffaciliteiten ter beschikking gesteld voor een totaal
bedrag vanaf 1 januari 2015 van€ 7,5 miljoen en is verlaagd per 1 januari 2016 naar€ 3,5 miljoen.
Tegenover deze faciliteiten is als zekerheid verstrekt:

— pandrecht op roerende materiële vaste activa;
— pandrecht op huurdebiteuren;
— pandrecht op voorraden

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

23. Betastingen en premies sociale verzekeringen
(in duizenden euro’s)

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies bedrijfsvereniging

24. Overige schulden

Er zijn geen “Overige schulden”

25. Overlopende passiva
(in duizenden euro’s)

Vooruitontvangen huren
Af te rekenen servicekosten
Nog te betalen kosten projecten
Diversen
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Waarborgsommen / sleutelgeld
2015

77
77

2014

67
67

2014

56

24
-10

-3

11

67

2014
14.644

533
0

0
2.275

17 .4 5 1

2014
12.155

1.925

11. 393
2.489

14.644

20142015
0

506
0

506

2015
Totaal > 1 Jaar

457 0
1.173 0

303 0
369 0

2.301 0

0

2014
Totaal > 1 jaar

454 0
1280 0
436 0
105 0

2.275 0



Financiële instrumenten
Aigemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risicos die verbonden zijn
San zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiele instrumenten.

De primaire financiele instrumenten van Woningbedrijf Velsen, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar operationele activiteiten of
vloeien direct uit deze activiteiten voort, Ean belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste
financiële risicos zoals rente- en hquiditeitsrisico’s. Het beleid is er op gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningen
portefeuille. In dit kader maakt Woningbedrijf Velsen echter geen gebruik van afgeleide tnanciele instrumenten zoals renteswaps ter afdekking van
het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten.

De belangrijkste risicos uit hoofde van de financiele instrumenten zijn het kredietrisico. Iiquiditeitsrisico en renterisico.

Het beleid om deze risicos te beperken is als volgt:

Kredietrisico

cm betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Woningbedrijf Velsen kunnen voldoen.

a. Gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken.
b. Handelt slechts met kredietwaardige partijen en toetst dit door dit door de kredietwaardigheid door middel van procedures vast te stellen.
c. Optimaliseten van het traject rondom de huurincasso. Het risico inzake huurdebiteuten is telatief hoog. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Liguiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Woningbedrijf Velsen over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen.

Om te waarborgen dat aan onze verplichtingen kan worden voldaan, zijn naast het aantrekken van langlopende leningen, kasgeld- en rekening
courant faciliteiten beschikbaar voor een bedrag van in totaal€ 7,5 miljoen (2014: € 7,5 miljoen). Per; januari 2016 is dit bedrag verlaagd
naar€ 3,5 miljoen.

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang fluctueren is minimaal, aangezien de lang
lopende vorderingen en schulden nagenoeg vastrentend zijn.

Renterisico (kasstroomrisico ‘s)
Het rente risico wordt gelopen over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder de financiële vest ectiva), liquide middelen, rente
dragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen met vanabele rente afspraken loopt Woningbedrijf Velsen risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevoig van
veranderingen in de marktrente (ic. kasstroomrisico) Op het totaal van€ 132 miljoen is € 15 miljoen afgesloten met een vanabele rente.

Rentevoet leningen overheid en kredietinstellingen met resterende Ioopt,jden
Ter beoordeling van het prijsrisico zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel
overeengekomen rentepercentages en Iooptijden:
Restant
Iooptijd

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 4273 %.

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

Kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de Ieningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen betreffende de contractueel bepaalde
kasstromen uit hoofde van de jaarafiossingen, de eindaflossingen en de renteconversies:

Renteklasse

Tot3% 3%-4%
1-5 jaar 4.504.333 0 6.253.669 903.603
6- lfljaar 2.472.605 0 14.975.914 4.192.573
11-15 jeer 6.298.871 0 0 0
15- 20 jaar 0 0 0 1.660.664
> 20 jeer 3.781.630 24.900.000 56.600.000 0
Toteal 17.057.440 24.900.000 77.829.583 6.756.841

4%-5%

Jeer

2020

2016 4.467.466 5.000.000 10.000.000
2017 4.617.123 0 0
2018 4.286.231 0 6.600.000

Jeer- Eind- Rents
aflossingen aflossingen conversies

2019 - 4.078.901 0 10.000.000
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2021 3.203.256 5.000.000 ockl(ioo
2022 2.957.932 0 000.000
2023 2.664.853 5.000.000 4807.150
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De Iooptijd van de Ieningenportefeuille van de kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 13,6 jaar (2014:13,2 jaar)

Hierna worden de renterisico’s van de leningenporteIeuille per Ieningsoort toegelicht:
- De rente van de vaatrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het renteherzieningsmoment.

Het risico van deze lening betreft:
a. op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude contractrente;
b. de herfinanciering van de tussentijdse en eindafloaaingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere dan wel lagere rente.

- De rente van de variabel rentende lening (roll-over) ad€ 10 miljoen is gebaseerd op driemaands Euribor. De rente van de roll-over lening is
opgebouwd uit het Euribor percentage en een liquiditeitsafslag respectievelijk opsiag die 0,1 basispunten bedraagt
Het renterisico van deze roll-over lening is niet aIgedekt door een rente-instrument.

- De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisirente en een kredietopslag De basisrente
geldt voor de gehele looptijd van de leningen. De kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode. waarbij de eerste minimale looptijd
viifjaar bedraagt. Na vijfjaar dient een nieuwe kredietoplsag met de bank overeengekomen te worden. De kredietopslag van de huidige
basisrenteleningen bedraagt tussen de 0,45 basispunten en de 0,75 basispunten.

Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake van de leningenportefeuille.

Reële waarde
Voor vastrentende langlopende leningen loopt Woningbedrijf Velsen het hsico dat de reele waarde zal dalen respectievelijk stijgen
als gevolg van veranderingen in de marktrente (ic. redle waarderiaico). Voor deze schulden worden geen financiele derivaten
uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten

De reele waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiele instrumenten van Woningbedrijf Velsen luidt als volgt:

Boekwaarde Redle waarde
In de balans opgenomen
Fin onciele octivo:

Vlottende effecten
Liouide middelen
Derivaten

totaal

Finonciele nossiw,:
Langlopende schulden (excl. derivaten)
Kortlopende schulden (excl. derivaten)
Dedvaten

ITotaal

Niet in de balans opgenomen

IToegezegde leningen
Garantstellingen

131.544.000
15.874.000

0

147.418.000

Boekwaarde
2015

0
0

92.623.171
15.874. 000

0

108.497.171

Redle waarde
2015

0
0

ITotaal I 01 Dl

De reele waarde van de financidle instrumenten is bepaald met behuip van beschikbare marktinformatie en schattingamethoden. De
volgende methoden en aannames zijn gebruikt bi) de bepaling van de reële waarde van de financidle instrumenten:

Financiele vaste activa:
De redle waarde van de vorderingen onder de financidle vaste activa is gelijk aan de boekwaarde.

Vloftende effecten
De redle waarde van de effecten is gebaseerd op de beurswaarde.

Liquide middelen, vordehngen en kortlopende schulden
Gezien de kode looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reele waarde.

Langlopende xchulden

Bit de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen de redle waarde eerminderd met direct daaraen toe te rekenen

transactiekosten. Oe langlopende schulden worden no eerste verwerking gewaardeerd tegee de geamortiseerde kostprijs volgens de effectiexe

rente methode.
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Vorderingen (escl. derivaten) 4.134.000 4.134.0001
Effecten 0

Vlottende vorderingen (excl. derivaten)

2015 I 2015

01

0 0
0

17.681.000
0

17.681.000
0 0

21 .815.000 21.815.000



Niet in de balans opgenomen regelingen

Pro-rata regeling
De overheid, non-profit organisaties en andere niet winst beogende organisaties zoals corporaties leveren voor het grootste deel van hun
ornzet onbelaste prestaties voot de BTW. Maar er warden vaak oak (voor een deel) belaste prestaties geleverd De BTW van de directe
kosten wardt meestal in de periodieke aangifte teruggevraagd. De BTW van de indirecte kosten echter vaak niet, terwijl er toch recht op
bestaat. Net is mogelijk een gedeelte van de BTW0p de indirecte kosten terug te krijgen met terugwerkende kracht tot vijfjaar.

Na ruim een jaar overleg met de Belastingdienst is in december 2014 over de jaren 2005 tIm 2010 een bedtag ontvangen van€ 614.000.
Voor de jaren 2017 Urn 2014 kan flu nag een aanvraag worden ingediend. Over de hoogte van dit bedrag is nag geen duidelijkheid te
verschaffen. Media 2016 zal het verzoek aan de Belastingdienst over deze jaren warden ingediend

Voorwaardelijke verptichtingen

WSW obligoverplichting
Leningen van waningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd Net WSW stelt zich borg jegens de
geidgever voor de betaling van de Ieningsverplichtingen. Op grond van deze bargstelling zijn carparaties verplicht een obligo aan te houden
ter grootte van een bepaald percentage 2015 3,85% (2014 3,85%) over het schuidrestant van de door hun aangetrokken en door het
WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan waningcarporaties als deelnemer van het WSW garant voor elkaar.
Per 31 december 2015 heeft WaningbedrijfVelsen een aangegane obligoverplichting van€ 5,1 miljoen (2014: € 5,5 miljoen).
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet valdoende
is om op grand van aanspraken van geidgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnerners over te nemen.

Niet-verwerkte active en verplichtingen
Verkoop waningen
Op balansdatum zijn geen verkochte woningen waarvan de avereenkomsten nag niet notarieel zijn verleden

Afnameverplichting woningen

Woningbedrijf Velsen heeft geen prajecten waarin zij zich verplicht am bij aplevering de niet verkochte koapwaningen af te nemen.

Als voorwaarde in een avereenkornst met de Gemeente Velsen am te starten met het bouwrijp maken van een grandpasitie, diende Woningbedrijf
Velsen reeds voor de start€ 200.000 te valdaen (verplichting totaal € 660.000). Hier stonden op het moment van betalen dus geen werkzaamheden
tegenaver.

Heffing voar saner/ngssteun
Net Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft aan de corparatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Het CFV heeft bij de apvraag
(aktaber 2015) van de pragnase-informatie 2016-2020 aangegeven dat rekening gehauden moet warden met een heffing voar saneringssteun in de jaren
2016 tot en met 2020 van respectievelijk vaar 2016 van 0% en vaor 2017 Urn 2020 van 1% van de jaarlijkse huursam. Op basis van deze percentages
en de geschatte jaarlijkse huursam verwacht de carporatie dat de heffing in de kamende jaren als valgt zal zijn:

Saneringasteun Verhuurdersheffing
-2016: € 0 € 3.388.000
-2017: € 422.000 € 3.705 000
-2018: € 435.000 € 4.047.000
-2019: € 448 000 € 4.075.000
-2020: € 459.000 € 4.069.000

Deze heffing is niet opgenomen in de bepaling van de bedrijsfwaarde en is tevens niet ala verplichting in de balans apgenomen.

Juridische claims
Er is een claim van € 1 345.000 tegen Waningbedrijf Velsen ingediend vanwege een dispuut tussen de Gebr Stalk en Waningbedrijf Velsen
aver de afwikkeling van de kosten gemaakt bij het project Radarstraat. Eind december 2015 hebben de Gebr. Stalk het Waningebedrijt gedagvaard.
Partijen zijn nag in afwachting van de uitspraak van de rechter en/of over een minnelijke schikking De uitkamsten hiervan zijn zodanig anzeker,
dat hiermee in de jaarrekening nag geen rekening is gehouden.

Verkoap won/n gen
Op balansdatum zijn er geen verkachte waningen waarvan de overeenkomsten nag niet notarieel zijn verleden Dud Velserduin is wel
verkocht en het transport zal uiterlijk 1 april 2017 plaatsvinden

Meerjarige financiële verplichtingen

Operat/onele lease
Woningbedrijf Velsen heeft als lessee operationele leasecantracten voor auto’s afgeslaten. De toekamstige minimale leasebetalingen
daarvan zijn als valgt te specificeren.

(in duizenden euro’s) 2015 2014
Periode < 1 jaar 8 5
1 jaar periode < 5 jaar 167 258
Periode >5 jaar 336 331

Totaal 511 --

er
De overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 4,3 jeer waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is aver de gehele leaseperiade. -.

Na afloop van de overeenkamsten heeft Woningbedrijf Velsen de aptie de auto’s te kapen tegen de op dat moment geldende reele waarde Er is
geen sprake van voorwaardelijke leasebetalingen. 1/7

1/ z
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Aangetrokken, nog niet opgenomen Ieningen
WoningbedrijfVelsen heeft ultimo 2015 geen leningen aangetrokken met een stortingsdatum na balansdatum voor investeringen en
herfinancieringen,

Investeringsverplichtingen
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor totaal€ 0,2 miUoen. Dit betreft kleine opdrachten aan architecten,
constructeurs, etc. voor diverse projecten.

Prestatieafspreken
Woningbedrijf Velsen heeft tot 2012 met de gemeente Velsen meerjarige etspraken gemaakt over de ontwikkeling en realisatie van
woningen. Het overleg over nieuwe prestetieafspraken, welke gestart zijn in 2014, zijn medio 2015 afgerond.

Tn identificatie
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
Bedrijfsopbrengsten

26. Huuropbrengsten
Woningen en woongebauwen DAEB
Woningen on woongebouwon niot-DAEB
Onroerondo zaken niet zijnde woningen DAEB
Onraorendo zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

40.796 40.056
2.102 1.944

172 284

______________

545
42.831

-220 -200

43 .490 42.631

De gemiddelde huurvorhoging voor de woningen (DAEB) per 1 juli 2015 bedroeg 1,60 % (1 juli 2014: 3,35 %). De basis huurverhoging betraf
1,0 % en het ovorige betreft de inkomensamankelijke component. Do markthuurwoningen hobben een huurverhoging van 0,7% gekregen

1,00%
3,00%
5,00%
1,00%

Voor zelistandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder.
Om de doorstroming te bevorderen wordt per 1 juli 2015 voot huishoudens met een inkomen boven€ 33.61 4 eon hogere huurverhoging toegestaan,
te weten:

- Voorhuishoudens met een inkomen tot en met€34.229
Voor huishoudens met een inkomen tot en met€ 34.229 is de maximalo huurverhoging per 1 juN 2015 geIijk eon het inflatie
percentage over 2014 vermeerderd met 1,5 procentpunt, to weten 4,0%. Wb Velsen heeft hier 1,00 % huurvorhoging toegepast

- Voorhuishoudens met een inkomen tussen€34.229 en €43.786
Voor huishoudens met eon inkomen tussen €34,229 en € 43.786 wordt per 1 juli 2015 een maximale huurverhoging van hot inflatie
percentage over 2014 vermeerderd met 2,0 procentpunt, te weten 4,5%. Wb Velsen heeft hier eon percentage van 3,00 % toogepast.

- Voorhuishoudens met een inkomen boven€43.786
Voor huishoudens met een inkomen boven€ 43.786 wordt per 1 juN 2015 eon maximale huurverhoging van het inflatiepercentage
over 2014 vermeerderd met 4,0 procentpunt, te weten 6,5%. Wb Velsen heeft 00k hier een percentage van 5,00 % toegepast.

Inkomenspeiljaar

Er wordt bij de inkomensafhankelijke extra huurverhoging (4,50 % en 6,50 %) uitgegaan van hot inkomen van het tweede kalenderjaar dat
voorafgaat san hot kalenderjaar van do voorgestelde huurverhoging (t-2). Hiervoor is gekozen omdat dan inkomens gebruikt worden die
veolal definitief zijn vastgesteld Bij een huurverhoging per 1 juN 2015 is due hot inkomen over 2013 bepalend.

2,50%
4,50%
6,50%
4.00%

27. Opbrengsten servicecontracten
Vergoedingen van huurders voor lovoringen on dienston
Te verrekenen met huurders

28. Overheidsbijdragen
Overige ovorheidsbijdragon

2015
3.09 1

-1.2 18
1.873

2015
0
0

2014
3.093

-1.047

2.046

2014
0
0
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2015 2014

Huurderving wegens leegstand inclusief verkoopwoningen
Ruurdorving wegens oninbaarheid

640
43.710

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Met ingang van do jaarlijkse huurverhoging 2013 is hot do corporatio taogestaan am inkomensaThankelijko huurverhagingon aan haar
huurders door to voeren (MG 2013-01). De corporatie hooft do volgondo huurvorhogingon doorgevoerd:

2015 2014 2015
Aantal Aantal

huishoudens huishoudons
Huishoudens met eon inkomon andor€ 34.229 4.717 4.607
Huishoudons met eon inkamon tussen € 34 229 on € 43.786 658 724
Huishoudons met eon inkomen boven€43.786 731 912
Huishoudons waarbij geen inkomensgegovens bekond zijn 397 357
Totaal 5.903 6.600

2014

Huutverhoging Huurverhoging



29. Resuttaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoop huurwoningen (socieal vastgoed in exploitatie)
Verkoop Oud-Velserduin (uiterste Ieveringsdatum 1-4-2017)
Verkoop renovatie I nieuwbouw
Totaal resultaat

Hierbij wordt opgemerkt dat voor het verkochte sociaal vastgoed in exploitatie de boekwaarde de bedrijfswaarde inclusief de ingerekende
verwachte opbrengstwaarde is. Voor het verkochte commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de geachaffe marktwaarde.
Het in de winst- en verliesrekening verantwoorde resultaat di) verkoop van vorengenoemd vestgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe
verachil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
Voor Oud-Velserduin was in 2014 een bedrag opgenomen van€ 885.922 els zijnde de verwachte verkoopopbrengst. Na onderhandelingen is er een
overeenkomst afgesloten vooreen verkoop bedrag van€ 3.111.000.

De specificatie van de verkoopresultaten is ala volgt
(in duizenden euro’s)

Verkoop huunvoningen (aociaai vaatgoed)
Verkoopopbrengst

Af Verkoopkoaten

Boekwaarde (bedrijfawaarde)

Reaultaat in winat- en verliesrekening

2,351 5.975
-147 -375

-1.823 -3 877
391 1.723

De verkoopopbrengst betreft 16 verkochte bestaande huurwoningen (2014: 37 woningen) en 2 bedrijfaruimten. De door verkoop in 2015 gerealiaeerde
waardeatijging ten opzichte van de hiatohache kostprija, begrepen in het eigen vermogen, bedraegt€ 1.260.000 (2014. € 2.396.000).
Tot de verkoopkosten behoort tevena een bedrag van€ 47.190 (2014. € 129.869) wegens kosten mutatieonderhoud, dat wordt toegerekend
ala verkoopkoaten in het kader van het verkoop gereedmaken van de voor verkoop gelabelde woningen. De betreffende onderhoudakoaten
zijn begrepen in de post mutatieonderhoud onder rubriek “Onderhoudsiasten” van de winst- en verliesrekening.

(in duizenden euro’s)
Verkoop nieuwbouwwoningen

Verkoopopbrengst
Af: Verkoopkosten

lnvesteringen

Reaultaat in winst- en verliearekening

De opbrengst in 2014 betrof 12 woningen en 16 garages in het project Lantaamtjea I Ohonweg.

30. Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
(in duizenden euro’s)

Geactiveerde productie projecten huurwoningen
Geactiveerde productie projecten koopwoningen

31. Overige bedrijfaopbrengsten (inch dekking manuren)
(in duizenden euro’s)

Vergoeding adminiatratiekoaten leveringen en dienaten
Vergoeding administratiekosten door huurdera
Vergoeding adminiatratiekosten VvE
Solide I Stadaverwarming
Dekking verricht onderhoud (materiaal- en mankosten)
Correctie beheerkosten Zonenergie boekjeer 2012-2013
Overige bedrijfsopbrengaten
61W Pro-Rate

2014

1.470

-28
-843

599

2014

316
81

397

2014

26
29 31
36 40

165 147
475 549

0 76
50 53

614
1.535

Er zijn geen andere belangrijke overige opbrengstcategorieen verwerkt in de winst- en verliesrekening dan de bovengenoemde. Er is geen
aprake geweest van ruil van goederen of dienaten.

De door de eigen onderhoudsdienst voor derden verrichte onderhoudawerkzeamheden worden voor de personeelakoaten- en de onderhouda
kostencomponent in de winst- en verliesrekening opgenomen respecflevelijk onder de post Lonen en salarisaen en sociale eaten en de post
Onderhoudslesten. De opbrengat uit hoofde van door de eigen onderhoudsdienst verrichte onderhoudswerkzaamheden (matenaal- en man
uren) wordt in de winst- en verliesrekening verantwoord onder “Overige bedrijfsopbrengsten”
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2015 2014
391 1.723

2.225 0
0

2.6 16
599

2.322

2015 2014

2015

0

0
0

0

2015
620

35

655

2015

18

775
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Bed rijfslasten
32. Afschrijvingen materiële vaste activa
(in duizenden euro’s)

Sociaal vastgoed in exploitatie
Afschrijving over herwaardering
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

33. Overige waardeveranderingen materiele vaste activa
(in duizenden euro’s)

Terugneming afwaardering sociaal vastgoed in exploitatie
Waardevermindehngen sociaal vastgoed in exploitatie
Overige waardeveranderinger

Atwaardering onr. en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

- Het Nieuwe Vroeger
- Lange Nieuwsstraat
- Doorbraek

- Pleiadenplantsoen oud - afwikkeling
- Pleiadenplantsoen nieuw
- Oud IJmuiden aankoop Bouwfonds
- Orionweg 12-Hoog
- Kruisbergflat
- IDe Noostraat

o -937
-392 0

1.735 0
o 779

6.033 0
0 648

4 236
-13

4.223

In de lonen en salarissen is een bedrag van€ 475.464 (2014: € 549.224) begrepen inzake werkzaamheden ten dienste van bedrijfsop

4 202
-10

4.1 92

brengsten. De opbrengst hiervan is in de winst- en verliesrekening verantwoord onder “Overige bedrijfsopbrengsten”.

Per 31 december 2015 waren bij Woningbedrijf Velsen 75 werknemers in dienst (2014: 79); per ultimo 2015 bedroeg het aantal fulitime
equivalenten 71,5 fte (2014: 75,6 fte). De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is als volgt.

Bestuur. Beleid & Communicatie en P & 0
Financien, Control & Bedrijfsvoering
Vastgoedbeheer
Vastgoedontwikkeling
Woondiensten

35. Sociale lasten

(in duizenden euro’s)
Sociale lasten

Naar verwachting hebben de reeds vastgestelde gedifferentieerde verzekeringspremies inzake arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor
toekomstige jaren geen materiele invloed op de hoogte van de toekomstige personeelsiasten.

36. Pensioenlasten
(in duizenden euro’s)

724
724

826
826

IDe gehanteerde pensioenregeling van WoningbedrijfVelsen is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds
voor de Woningcorporaties (SPV. De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:
- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen
- Er is sprake van een middelloonregeling.
- De pensioenleeftijd was 65 jaar, maar is medio 2015 bepaald op de koppeling aan de A0W-Ieeftijd
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en
wezenpensioen is vetzekerd op risicobasis.
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2015
7.339
6.142

499

13. 9 80

2015
-1 0.2 33

2014

8.294
7.925

882

17.100

2014

-3.226
10.337 19.295

-547 0
0

Onrendabel nieuwbouw 8.744
8.301

In de post waardevermindering sociaal vastgoed is een bedrag van€ 0,417 miljoen begrepen voor afboeking van de boekwaarde van
ate geisers en boilers

De specificatie van de terugneming van de eerder genomen afwaardering sociasi vastgoed in ontwikkeling is als volgt.
2015

1.318

3.6 15
-1.309
18. 376

2014
-1.799

-3.228 0

34. Lonen en salarissen (mci, externen exci dekking)
(in duizenden euro’s)

Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld/WAO

5.9 14
8.744

0
-1.309

2015 2014

Fte Fte
5,6 6,5

15,3 14,6
22,9 23,9

8,0 8,8
19,7 21,9
71,5 75,6

2015 2014
616

616

CAO-pensioenpremie SPW

672

672

2015 2014
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- Voor het ouderdomspensioen. partnerpenaioen en wezenpenaioen stelt bet bestuur van het pensioenfonds
jaadijka een premie vast met een maximum van 31 % van de ouderdomspensioengrondslag.
Voor bet jaar 2015 en 2016 is dit 25 % geworden.

- Ala de middelen van het penaioenfonda bet toelaten, zal het beatuur van bet penaioenfonds de ingegane
pensloenen en de premievrije aanapraken van gewezen deelnemera aanpaaaen overeenkomatig de
conaumentenprijaindex voor alle huishoudens De toealagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op
toealagverlening en bet is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toealagverlening zal
plaatsvinden. Ret beatuur van bet pensioenlonds bealist evenwel jaarlijks in hoeverre penaioenuitkeringen en
pensioenaanapraken worden aangepaat.

De belangrijkate kenmerken van de uitvoeringaovereenkomst zijn:
- Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonda is verplicht gesteld voor de werknemers en beatuurdera van de woningcorporatie.
- De woningcorporatie is uitaluitend verplicht tot betaling van de vaatgeatelde premiea. In geen geval beataat een verplichting

tot bijatorting.
- Er is geen aprake van recht op teruggave I premiekorting.

De dekkingsgraad ultimo 2015 van SPW bedraagt 109,0 % (31-12-2014:114,1 %). Hiermee voldoet bet pensioenfonda aan de
minimale vereiste ondergrens van 105% die voorgeachreven is door De Nederlandse Bank (DNB). Door aanpasaing van de pensioenwetgeving,
welke in december 2014 is aangenomen, is nog niet duidelijk op welk niveau de dekkingagraad over de komendejaren komtte liggen
Het bestuur van SPW heeft wel besloten om per 1 januari 2015 ndexatie voor gepensioeneerden en ex-werknemers toe te passen, te
weten 0,18%. De (actieve) deelnemers krijgen geen toeslag, bun indexatie bangt at van de loonindex.
Voorgaande jaren was bier geen sprake van.

37. Onderhoudstasten (exct. dekktng manuren)
(in duizenden euro’s)

Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Contractonderhoud

Planmatig onderhoud
Bijdrage aan onderhoud voor WE’s
Overig onderhoud

38. Leefbaarheid
(in duizenden euro’s)

Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten
Leetbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten

39. Lasten servicecontracten (mci geisers)
(in duizenden euro’s)

Gas! elektra (inclusief onderhoud alg.verlichting)
Water
Dv. servicekn mci. at te rekenen
Schoonmaak

2015
1.876
2.184
1.152
4.352

69
165

9 800

2015
111
228

339

2015
1.263

202
119
289

1.873

2014

2.034
1.397
1.073
3.670

51
82

8.304

2014
31

268

299

2014
1.327

223
183
313

2.046

De post “Lasten servicecontracten” is gemuteerd ala gevoig van:
- stookkosten (verwarminglstadsverwarminglwarmwater)
- algemene electra (portiekverlichtinglelectra lift)
- water
- scboonmaakkosten
- kosten geisers / boilers! gsshaarden

-€ 62.000

4 18.000
-€20000
-€25000

-8165.000

-(290.000
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40. Overige bedrijfslasten
(in duizenden euro’s)

Beheerkosten

Andere bedrijfslasten
- Overige personeelskosten
- Huisvestingskosten

- Heffing bijzondere projecisteun en saneringseteun CFV
- Diverse overige bedrijfslaeten

719
116

836

1 876
150

2026

347
257

3.338
1.825
5.766

638

75

713

1.900
141

2.041

465
287

4.463

1.473
6.688

Totasi genersal 8 527

De Heffing Ssneringssteun Centrasi Fonds bedrssgt in 2015€ nihil (2014: € 1.414.303) en de Verhuurdersheffing € 3.355.607
(2014: € 3.048.942) Over 2014 is tevens een bedrsg retour ontvangen vsn € 17 909. Per saldo een sfname yen € 1.125.547.

Specificatie sndere bedrijfslssten

9.442

(in duizenden euro’s)
Dotstie I vrijvel voorzieningen
PR en communicstie

Kosten huurdersparticipstie
Contributie lsndelijke federstie

Advieskosten derden
Kosten externe controle
Overige elgemene lssten

41. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
(in duizenden euro’s)

Niet geresliseerde wasrdeverenderingen vsstgoedbeleggingen

42. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
(in duizenden euro’s)

Rente liquide middelen
Geectiveerde bouwrente
Overige: Rente vergoeding over BTW (Pro-rats)

43. Rentelesten en soortgelijke kosten
(in duizenden euro’s)

Rente schulden/leningen kredietinstellingen
Borgstellingsvergoeding WSW
Overige rentelesten en soortgelijke kosten

2015
334

26
56

60
468

78
802

1.825

2015

-1 2. 224

-1 2.224

2015
2

193
0

1 95

2015
4 988

29
23

5,039

2014

241
28
46
63

229
76

788

1.473

2014

2.027

2.027

2014

89
124

214

2014
6.135

23
89

6.247

44. Belestingen -321
A Belsstingen. Schsttingen

De acute en Istente belsstingen in de jearrekening zijn bepasid met inschtneming van de fiscale regels volgens de door de sector met de
belsstingdienst gemsekte sfsprsken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepessing van deze regels is op een asntsl onderwerpen niet
zonder meer duidelijk en voor discussie vstbssr. Deze onderwerpen zijn onder endere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbe
teringen, de toerekenbsre kosten inzske projectontwikkeling, het vormen van een herbestedingsreserve en de inschatting van het op basis
van een flscsle winstplsnning na?r verwschting te verrekenen deel van beschikbsre fiscele verliezen. Eerst bij de sangifte zal blijken of en
in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde stsndpunten zal ovememen en eccorderen. Om die reden kan de in de jssrrekening
bepselde acute en Istente belesting schteraf nog sen veranderingen onderhevig zijn.

7.307
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- Automstiseringskosten
- Bestuurskosten

Zskelijke lssten

- Belsstingen
- Verzekeringen

2015 2014



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

(in duizenden euro’s) 2015 2014
Acute belastingen boekjaar 0 0
Vrijval reservering te betalen vennootschapsbelasting 2010 en 2011 0 0
Mutatie latente belastingen -321 7.307
Totaal belastinglast I-bate -321 7.307

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25 % (2014: 25 %). Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de
winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt -I- 2,0% (2014: -I- 35,8%).

Acute belastingen boekjaar
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het
boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO),
berekend aan de hand van belasting-tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum.

De post “Acute belastingen boekjaar” is als volgt bepaald:
(in duizenden euro’s) 2015 2014

Commercieel resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 8.305 -20.386
Correcties voor:
Afschrijvingen 11.017 17.261
Waardeverminderingen 1.038 11.246
Boekwinst op verkoop bestaand bezit -367 -3.685
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -14.815 2.027
Bijdrage saneringssteun 0 1.414
Onderhoudsiast i.p.v. investering -330 -324
Rentelast leningen -220 -251

-3.677 27.688
Fiscale afwaardering naar lagere WOZ-waarde -4.628 -3.643
Wijziging in toelaatbare reserves - fiscale voorziening onderhoud 0 -3.659
Fiscaal resultaat 0 0

Bedrag acute belastingen (Vennootschapsbelasting) 0 0

De mutatie latente belastingen is als volgt verwerkt op de balans:
2015 2014

activa - beginsaldo latente belastingvorderingen 957.572 1.335.236
- vrijval latentie verkoop voorraad 108.976 -878.727
- dotatie latentie activa ten dienste van 115.949 579.179
- vrijval latentie leningen -55.070 -78.115
mutatie 169.855 -377.664
eindstand latente belastingvorderingen 1.127.427 957.572

passiva - beginsaldo overige voorzieningen - latenties -6.929.409 -
- vorming latentie verkoop voorraad 150.882 -1 50.882
- vorming latentie voorziening onderhoud - -6.778.527
mutatie 150.882 -6.929.409
eindstand overige voorzieningen - latenties -6.778.527 -6.929.409

totaal mutaties
activa 169.855 -377.664
passiva 150.882 -6.929.409
totaal mutaties 320.737 -7.307,072
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Toelichting op het kasstroomoverzicht
Samensteiling geldmiddelen
(in duizenden euro’s)

Liquide middelen per 31 december 2014
Geidmiddelen per 31 december 2014 volgens het kasstroomoverzicht
Balansmutatie geidmiddelen in 2015
Liquide middelen per 31 december2015
Geidmiddelen per 31 december 2015 volgens het kasstroomoverzicht

Er zijn géén geidmiddelen en kasstromen toerekenbaar aan minderheidsbelangen.

Onder de investeringen in materiele vaste activa zijn in bet kasstroomoverzicht alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2015 geld
middelen zijn opgeofferd.

Van de per 31 december 2015 aenwezige geidmiddelen is sues vrij beschikbaar voor WoningbedrijfVelsen.

Bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen
Bestuurders / Commissarissen
De bezoldiging van de bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoala salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie,
sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen en ter beschikking stelling van een auto), beloningen betaalbaar op termijn (zoals
pensioenlasten, sabatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuutkeringen), uitkeringen bij beeindiging van bet diensiverband en
bonusbetalingen. In de bezoldiging 2015 is gèén eenmalige crisisheffrng (‘Wet uitwerking frscale maatregelen Begrotingsakkoord 2014’) aan
de ftscus verschuldigd, omdat er geen enkele persoon bij Woningbedrijf Velsen een flscaal loon heaft van meer dan€ 150.000 over 2015.
Per 31 december 2015 maken er 2 vrouwen (bestuurder en lid RvC) enS mannen onderdeel uit van het bestuur en RvC.

commissarissen.
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16.647

16 .647
1.034

17. 68 1

17. 68 1

Sntaotbarn
uaotn en Wnrkteuers
uariabnln deeP van Datum aan- Datum Omuang

Naam Aand van Beloning onksaten- usonmn- ar Janet- dn& denat- dienut- Norm Osaschhj- Motiuehngnaer

mooching Functie tin tunctie I ‘sanlffiS vergoedin ningnn Totad oetrnkking ridrking betrnkking Intertm € 148 tOO Jog in) achr)dng norm

WOVatsen Oredeur-beatuurden Toptundiona T ,Voruhdm €112352 €2319 €21 584 €136284 1-7-2014 n.u.r 1,00 nut. € 146600 -€12546 n u.t

WO 084ev Lid Rut Tsnoichthouo 0 Amoniuve €2256 €0 €0 €2250 2-4-2007 11-3-2015 n ut. nut. €14 880 412630 n vt.

865084ev U4A[dt Tonoichthouo M J so Pcn €11 458 €0 €0 €11 458 942009 nut nut. nut. €14652 43.435 n.vt
WtVdaen VmzifleRut Tnnoichttsud CA. S)knm 617.160 €C €0 €17186 442069 nut. n.u1 nut. €22320 45134 nut
Wb Vatsen Lid Rut Tonaithhsud A €meven €11 458 €0 €0 € 11.458 19-11-2009 nut n v.1 nut. € 14.ttl 43422 nut

WtVdaen Lid Rut Thnoi’thahnud J Nnutetnrm €11458 €0 €0 €tt 458 19-11-2000 nur nut nul €14t80 41422 nu,t

WbVtiuen UdAuJI Tonzktthoud R. ODumen €11 458 60 €0 €11 458 10-3-2611 nut nut nut €14880 41422 nnt
WbV&nnn UdRuc Tnnoichthuud R.Vinsnr €9,071 €0 €0 €9071 11-3-2015 nut, nut nut. €14880 45.809 nut

Dv bnznldrgrng an huitige en gnaaznn commmuuannsnn do in het buekjaar 2015 Inn lusty an Wnnrngbudntl V&onn zrjn gakoman bedragnn € 74.339)2014 €50 648).

telantbnne

uaute no Wnrkgnunro

uariabnle dnnl van Datum aan- Datum Omuang —

Nuum Aand nan taloning nnknntnn- unoroie- uang denst- dnde Jenut- dinnot- Norm Dvnrschhj- Motiuedng over
mnotnhhing Fundin de tundie Naam mar2014 uergnedin ningnn Totani bntrekking betrekking bntrnkking lntnnm €148800 dng)u) achrijdng norm
Wb Vdunn Dir.Jtnot Toptunca. I €uné 667.970 63.132 €15 639 € 86.741 15-4-2006 304-2014 1,00 nut. €74400 €12341 Overgangeregiding
Wb Vdaan Dir/Snot. Toptunot. T Moruhnim €55 alt €1,420 €12 657 €69886 1-7-2014 nut 1,00 nut. €74,400 44 504 nut
WbVtisnn Ud Rut Tono.hnnder € Antonmnun €1236 €0 €0 €7,236 242097 nut, nut nut. €7440 4264 nut
Wb V84en UdAudd Tono.hnuder M J do Pun €9044 €0 €0 €9,944 94-2069 nut nut nut. €7,440 61.664 Oargangerege€ng
868 Vatsen Vouro. Rut Toeo.houder C A Siken €10 853 € 491 60 €11 344 4-6-2009 nut nut nut. €11 160 6164 Ouergangerngiding

Wb Vtiaen Ud Rut Tnno.houder A €ronoen €7236 €144 €0 €7 379 t9-It-2009 nut nut nut. €7440 461 nut
WbVtiaan Ui Rut Tnnohoudar J Orootutnge €7236 €169 €0 €7435 19-11-2129 nut nut nut €7142 435 nut
WtV&nnn UIAnt Tono.hnudnr 0. Doemun €9044 €0 €0 €3044 10-3-2011 nut rout. nut. 67.446 €1604 Quengangereouhog

Met ingang van 2013 dient er ook BTW te worden vo)daan over de uitbelaalde bedragen san dan toezichthouders. HanS bedrag van€ 74.339 is
exciusief de verschuldigde BTW van € 15.610.
Er zijn geen belangrijke ovenige bepslingen (leningen, voorschoften en/of gsranties) betreffande de vorderingen op dan bestuurders en

Wet Normering Topinkomens (WNT)
Vsnsfboekjssr 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionsrissen publieke en semipublieke sector(WNT) van krscht(Beshuit van
15 november 2012). Toegelsten instellingen vallen bij slgemene msatregel van besluur onder de stretking van de WNT. Voor top
tunctionsrissen van toegelatan instellingen galdt dssrnasst ean sanvuilende regeting zosts opgenomen in de regeling bezo)digingsmaxims
topfunctionsrissen toegelaten instehlingen volkshuisvesting. Op grond van dan WNT en deze regeling dienen de individuele inkomens
gagavens van topfunctionarissen Ia worden gerapporteerd.

Individuete inkomansgegevens dianan tan worden gerspportaerd van functtonsrissen die maar vardienan dan hat
...‘:.

vsnmtnrstars(WNTnorm2Oll an2012€193000 2013 €228599 2014 €230474 2015 €230434) a 0 u-R

BR Wontngbedrtjf Valsen rs geen ankale functtonarts dre mear verdtent dan hat gamtdde)d balsstbssr jssrloon vsnrmtntsters over 2015
van €230,434.
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Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte koaten van cia externe accountant en het gehele netwerk waartoa daze accountantsorganisatia
behoort, zijn ala volgt voor Woningbedrijf Velaen:

Onderzoek van dejaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal

2015
Ernat & Young
Accountanta LLP

40

0
0

40

Ernat & Young
Accountanta LLP

3g

0
0

3g
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(in duizenden euro’a)

Overig Ernst
& Young

(in duizenden euro’s)

Onderzoek van dejaarrakening
Andere controleopdrachten
Adviesdienatan op flacaal terrein
Totaal

2014

Totaal
0 40

38 38
61 61
gg 139

Overig Ernst
& Young Totaal

33 72
4 4

88 88
125 164
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Ondertekening van dejaarrekening

Bestuur

Dejaarrekening van WoningbedrijfVelsen is opgesteld op 1 juni 2016 en vastgesteld door het (interim-)bestuur op 1 juni 2016.

Dhr It. BL. van ZijIl
Directeur-bestuurder (Interim)

Raad van Commissarissen

Dejaarrekening is goedgekeurd doorde Raad van Commissarissen api juni 2016.

Dhr. Drs. C.A. Spijkers MRE Dhr. Drs. Ing. M.J. du Pon
Voorzitter lid RvC Lid RvC

Dhr. Drs R.P.A.M. Doomen RC Dhr. Dr J.M.R.M. Neutelings
Lid RvC Lid RvC

Dhr. Mr. R.N.E. Visser Mw. Drs. A.E P.M. Kroezen
Lid RvC Lid RvC

Ter identifkate

]aakening 2075, 7 juni 2076 veie 77

Ernst & Young tç LLP
‘‘E3uddna u butte.’

-. wurI



Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van bet resultaat

In de stetuten van Woningbedhjf Velsen is bepeald dat de resultaatbestemming plaatsvindt overeenkomstig de voorschriften die ter zake
voor toegelaten instellingen gelden.

Bestemming van het resultaat 2015

Resultaatbestemming: 2015 2014
(in duizenden euro’s)

Algemene bedrijtsreserve 523 -27.127
Herwaardehngsreserve 8103 -565
Jaarresultaat volgens de winst- en verliesrekening 8626 -27.693

Het resultaat van € 8,6 miljoen over 2015 is, vooruitlopend open onder voorbehoud van goedkeuring door de Read van Commissarissen, in
de jaarrekening verwerkt Het resultsat is verwerkt in het saldo van de Algemene Bedrijfsreeerve voor een bedrag van€ 0,5 miljoen en
in de Herwaarderingsreserve voor een bedrag van€ 8,1 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Herzieningswet (Woningwet)

De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de herzieningewet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Dit wetevoorstel
beoogt het functioneren van woningcorporaties ale ondernemingen met een maatschappelijke task te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet
en een aentel endere wetten gewijzigd. Naaat het effect op de relatie met de externe stakeholdere zel de herzieningswet 00k van invloed zijn op het
te voeren beleid door de corporatie. Venuit de herzieningswet worden reatricties gelegd op activiteiten en het te volgen huurbeleid De mogelijke
effecten doen zich voor bij het kunnen uitontwikkelen van besteande projectenportefeuille, de eamenstelling en financiering van het niet DAEB
bezit, de wijze waerop woningtoewijzing dient pleats te vinden en de huurprija die gevreegd kan worden. Dit ken zijn weeralag hebben op kasetromen
en deerven efgeleid de waardering van het vastgoed.
De uitwerking door de corporetie van bovensteende moet in 2016 pleats vinden inclusief de doorrekening van de financiele effecten en de keuze van
administratieve of juridiache eplitsing.
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