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Geconsolideerde Jaarrekening 

  



 

Pagina 4 van 74 

 

1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 

     (na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

      

ACTIEF Ref. 31-12-2013 

 

31-12-2012 

 

Vaste activa 

         Materiële vaste activa 9.1 

   Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

727.361 

 

865.302 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 

9.573 

 

15.387 

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 

 

7.050 

 

7.458 

  

743.984 

 

888.147 

Vastgoedbeleggingen 9.2 

   Commercieel vastgoed in exploitatie 

 

27.801 

 

34.813 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

73.060 

 

84.260 

Vastgoedbelegging in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 

5.416 

 

11.524 

  

106.277 

 

130.597 

Financiële vaste activa 9.3 

        Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

 

0 

 

4 

          Latente belastingvorderingen 

 

13.646 

 

4.762 

Overige effecten 

 

4.123 

 

1.701 

Te vorderen BWS-subsidies 

 

101 

 

127 

Overige vorderingen 

 

280 

 

0 

  

18.150 

 

6.594 

 

 

    Subtotaal vaste activa 

 

868.411 

 

1.025.338 

      

Vlottende activa 

          

Voorraden 9.4 

   Vastgoed bestemd voor de verkoop 

 

6.420 

 

3.621 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 

 

0 

 

2.685 

Overige voorraden 

 

344 

 

320 

  

6.764 

 

6.626 

                    Onderhanden projecten 9.5 50 

 

0 

                

Vorderingen 9.6 

   Huurdebiteuren 

 

694 

 

763 

Gemeenten 

 

457 

 

527 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

7.370 

 

1.792 

Overige vorderingen 

 

1.393 

 

2.159 

Overlopende activa 

 

552 

 

319 

  

10.466 

 

5.560 

 

 

    Liquide middelen 9.7 8.083 

 

18.250 

                    Subtotaal vlottende activa 

 

25.363 

 

30.436 

           

 

    Totaal 

 

893.774 

 

1.055.774 
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PASSIEF Ref. 31-12-2013 

 

31-12-2012 

     Groepsvermogen 9.8          299.244 

 

462.587 

     Voorzieningen 9.9 

   Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 

7.499 

 

11.414 

Voorziening latente belastingverplichting 

 

14.668 

 

644 

Overige voorzieningen 

 

1.105 

 

710 

  

23.272 

 

12.768 

     Schulden 

    

     Langlopende schulden 9.10 

   Schulden/leningen overheid 

 

13.171 

 

15.498 

Schulden/leningen kredietinstellingen 

 

458.043 

 

455.059 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 

 

74.417 

 

81.454 

Overige schulden 

 

11.204 

 

9.901 

  

556.835 

 

561.912 

     Kortlopende schulden 9.11 

   Schulden aan kredietinstellingen 

 

14 

 

117 

Schulden aan leveranciers 

 

1.741 

 

5.857 

Onderhanden projecten 

 

0 

 

320 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

2.150 

 

1.772 

Overige schulden 

 

553 

 

595 

Overlopende passiva 

 

9.965 

 

9.846 

  

14.423 

 

18.507 

     

     Subtotaal schulden 

 

571.258 

 

580.419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

893.774 

 

1.055.774 



 

Pagina 6 van 74 

 

 

 

2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 

  (x € 1.000) 

     

 

Ref. 2013 

 

2012 

     Bedrijfsopbrengsten 

    Huuropbrengsten 10.1 77.483 

 

73.898 

Opbrengsten servicecontracten 10.2 1.148 

 

1.115 

Wijzigingen voorraad vg bestemd voor verkoop en oh projecten 10.3 918 

 

1.498 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 10.4 4.783 

 

5.774 

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 10.7 875 

 

827 

Overige bedrijfsopbrengsten  10.9 960 

 

830 

  

86.167 

 

83.942 

     Bedrijfslasten 

    Afschrijvingen op materiële vaste activa 10.10 -35.788 

 

-32.614 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.11 -47.340 

 

2.546 

Lonen en salarissen 10.13 -6.672 

 

-6.671 

Sociale lasten 10.14 -999 

 

-952 

Pensioenlasten 10.15 -1.306 

 

-1.284 

Onderhoudslasten 10.17 -13.468 

 

-19.311 

Leefbaarheid 10.18 -2.102 

 

-604 

Lasten servicecontracten 10.19 -1.203 

 

-1.101 

Saneringssteun 10.20 -2.956 

 

-258 

Verhuurdersheffing 10.20 -287 

 

0 

Overige bedrijfslasten 10.20 -9.677 

 

-10.396 

  

-121.798 

 

-70.645 

     Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.21 -7.157 

 

-2.274 

     Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 10.22 2.552 

 

-1.084 

Andere rente baten en soortgelijke opbrengsten 10.24 850 

 

866 

Rentelasten en soortgelijke kosten 10.25 -19.892 

 

-19.822 

Saldo financiële baten en lasten 

 

-16.490 

 

-20.040 

     Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 

 
-59.278 

 

-9.017 

     Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 10.26 -3.466 

 

-2.259 

Resultaat deelnemingen 10.27 -347 

 

             0 

Groepsresultaat na belastingen 

 

-63.091 

 
-11.276 
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3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 

(directe methode x € 1.000) 

   

 

  2013 2012 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Ontvangsten van huurders  78.748  75.014  

Ontvangsten overige  1.790  1.077  

   80.538  76.091 

Betalingen aan werknemers  -9.636  -8.907  

Betalingen aan leveranciers onderhoud  -17.642  -19.311  

Betalingen uit hoofde van servicekosten  -1.331  -1.100  

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten  -4.505 

 

-4.314  

Betalingen uit hoofde van leefbaarheid  -1.923  -604  

Betalingen overige  -7.331  -6.340  

   -42.368  -40.576 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   38.170  35.515 

      

Ontvangen interest   301  866 

Ontvangen dividend   0  0 

Betaalde interest   -19.938  -19.821 

Betaalde/ontvangen winstbelasting   -3.564  6.832 

Kasstroom uit operationele activiteiten   14.969  23.392 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in materiële vaste activa  -47.470  -48.574  

Desinvesteringen mva a.g.v. verkoop bestaand bezit  16.208  14.037  

Overige desinvesteringen materiële vaste activa  5.740  7.357  

Investeringen in financiële vaste activa  -443  0  

Desinvesteringen financiële vaste activa  256  0   

Investeringen in immateriële vaste activa  0  0  

Desinvesteringen immateriële vaste activa  0  0  

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -25.709  -27.180 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen)  26.604  62.875  

Aflossing langlopende schulden  -25.944  -48.303  

Aankopen effecten  0  0  

Uitlotingen/verkopen effecten  0  0  

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   660  14.572 

      

Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar   -10.080  10.784 
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De toename van de geldmiddelen in het boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie in de 

balanspost liquide middelen: 

    2013 2012 

 x € 1.000 x € 1.000 

Stand per 1 januari   

Deposito's 291 0 

Rekening courant banken 17.956 7.456 

Kortlopende schuld kredietinstellingen -89 -80 

Kas 3 2 

 

18.161 7.378 

Mutaties boekjaar   

Deposito's -291 291 

Rekening courant banken -9.874 10.500 

Kortlopende schuld kredietinstellingen 87 -8 

Kas -2 1 

 

-10.080 10.784 

Stand per 1 januari   

Deposito's 0 291 

Rekening courant banken 8.082 17.956 

Kortlopende schuld kredietinstellingen -2 -89 

Kas 1 3 

 

8.081 18.161 
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4 Algemene toelichting 

   

4.1 Algemeen 

Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie is een stichting met de status van “toegelaten 

instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toelating in de regio Noord-Holland en is werkzaam 

binnen de juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. De 

statutaire vestigingsplaats is Schagen. De feitelijke vestigingsplaats is Hoorn (bestuurlijk centrum en 

backoffice), Schagen en Purmerend (klantenservice en woondiensten). De activiteiten bestaan 

voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. 

4.2 Groepsverhoudingen 

Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie staat aan het hoofd van de groepsmaatschappijen.  

Indien hierna in de geconsolideerde jaarrekening wordt gesproken over Wooncompagnie wordt hiermee 

bedoeld Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en haar in de consolidatie betrokken 

groepsmaatschappijen.  

4.3 Grondslagen voor consolidatie 

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Wooncompagnie en haar 

groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische 

eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin overheersende 

zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de centrale leiding heeft. Hierbij 

wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die kunnen worden uitgeoefend op 

balansdatum.  

 

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in entiteiten voor zover op grond van 

een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de participanten gezamenlijk wordt 

uitgeoefend. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen 

bij de geldende waarderingsgrondslagen voor Wooncompagnie. Daar waar van de gegevens in totaliteit 

geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en verliesrekening is van wijziging van de 

grondslagen afgezien.  

 

In de consolidatie zijn de volgende (groeps)maatschappijen begrepen: 

- Wooncompagnie Beheer B.V. te Hoorn (100%-belang) 

- Wooncompagnie Holding B.V. te Schagen (100%-belang); 

- Bouwcompagnie Project B.V. te Schagen (100%-belang); 

- Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. te Hoorn (100%-belang); 

- Vof Bot Bouwcompagnie te Hoorn (Bouwcompagnie Project B.V. 50%-belang); 

- Vof Bouw-Meester-Compagnie te Zwaagdijk (Bouwcompagnie Project B.V. 50%-belang); 

- Vof Polderkamer te Haarlem (Bouwcompagnie Ontwikkel B.V. 50%-belang). 

 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd voor 

zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.  

Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van 

een bijzondere waardevermindering. Resultaten op intercompany-transacties tussen in de consolidatie 

opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig uit zowel de balanswaardering als het groepsresultaat 

geëlimineerd voor zover deze resultaten nog niet door een overdracht van het verkregen actief of passief 

aan derden buiten de groep zijn gerealiseerd. 
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4.4 Stelselwijziging RJ 645 

Indien een wijziging wordt doorgevoerd in een of meer grondslagen en regels voor het opmaken van de 

jaarrekening dient verwerking met terugwerkende kracht plaats te vinden, tenzij de relevante regelgeving 

anders voorschrijft of toelaat. 

 

Bij verwerking van de effecten van een stelselwijziging via het eigen vermogen moeten de vergelijkende 

cijfers worden aangepast aan de gewijzigde grondslagen, tenzij aanpassing van de vergelijkende cijfers 

praktisch niet uitvoerbaar is. In dat geval moet de reden van het niet-aanpassen van de vergelijkende 

cijfers worden vermeld en de aard van de aanpassing indien deze wel had plaatsgevonden, zoals vermeld 

in paragraaf 4.5.  

4.5 Stelselwijziging derivaten 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten dat bepaalde aspecten van hedge-accounting en 

embedded derivaten binnen hoofdstuk 290 Financiële instrumenten verduidelijking en/of wijziging 

behoeven. Deze verduidelijkingen en wijzigingen betreffen vooral de bepaling van ineffectiviteit bij 

toepassing van kostprijshedge-accounting, het scheiden van embedded derivaten bij kostprijswaardering 

en de toelichting van liquiditeitsinformatie rondom hedge-accounting. De wijziging van de Richtlijn 

wordt van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2014. Gezien de maatschappelijke 

relevantie van adequate financiële verslaggeving rondom financiële instrumenten, beveelt de RJ echter 

aan om de gewijzigde Richtlijn toe te passen met ingang van boekjaar 2013. Wooncompagnie heeft de 

aanpassingen die betrekking hebben op de herziene RJ 290 in het boekjaar 2013 verwerkt. 

 

De wijzigingen in de RJ 290 resulteren in een stelselwijziging die wordt verwerkt conform hoofdstuk 140 

stelselwijzigingen, waarbij de waarderingsverschillen worden verwerkt in het openingsvermogen.  

De vergelijkende cijfers hoeven hierbij niet te worden aangepast. 

 

In 2013 heeft Wooncompagnie op grond van de overgang naar de herziene RJ 290 het embedded derivaat 

i.v.m. de range lening van ABN-AMRO in de balans gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een 

aanpassing van de openingsbalans van 2013 van volgende posten: 

 Een verhoging van de financiële vaste activa met € 2,625 miljoen, 

 Een verlaging van het eigen vermogen met € 1,359 miljoen en 

 Een verhoging van de post voorziening derivaten met € 3,984 miljoen. 

De getroffen voorziening voor het embedded derivaat, de optie op de range lening, wordt ieder jaar 

gemuteerd aan de hand van de marktwaarde. Het geactiveerde bedrag in de financiële vaste activa wordt 

ieder jaar afgeschreven ten laste van de rentelasten. Deze stelselwijziging had ook effect op de latente 

belasting. Op grond van de herziene RJ 290 zijn de posten van de latente belasting vorderingen en de 

latente belasting voorziening respectievelijk verhoogd met € 0,996 miljoen en met € 0,656 miljoen. Het 

verschil van € 0,340 miljoen is geboekt ten gunste van het eigen vermogen. Deze boekingen zijn verwerkt 

conform hoofdstuk 140 stelselwijzigingen, waarbij de waarderingsverschillen worden verwerkt in het 

openingsvermogen. 

4.6 Schattingswijzigingen 

In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn 

schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting (toelichting mutatie 

bedrijfswaarde). 

4.7 Presentatiewijziging 

Er hebben zich geen presentatiewijzigingen voorgedaan in het boekjaar. 

4.8 Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van 

Wooncompagnie zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in 
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de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen in hoofdstuk 8 of bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 
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5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

5.1 Regelgeving 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit 

beheer sociale huursector, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn 

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten 

in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. 

5.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals 

opgenomen in paragraaf 4.5 en 4.6.  

5.3 Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening wordt naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens rekening gehouden met 

feitelijke verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 

huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 

herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 

feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het 

aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.  

5.4 Materiële vaste activa 

5.4.1 Algemene uitgangspunten 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle materiële vaste activa 

de volgende algemene uitgangspunten. 

 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven 

onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet 

afgeschreven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in 

mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Tevens worden hierbij de direct toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Er 

wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

 

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen 

en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. 

 

Verwerking van groot onderhoud 

Wooncompagnie verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als onderdeel 

van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. 
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5.4.2 Sociaal vastgoed in exploitatie  

Typering 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari door de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is 

verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele 

instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 

Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 

toegelaten instellingen. 

 

Kwalificatie 

Het beleid van Wooncompagnie is er primair op gericht de sociale vastgoedportefeuille aan te houden 

voor de doelgroep van beleid. Slechts voor een deel van het sociale vastgoed vindt optimalisatie van het 

financiële rendement plaats. Daarmee kwalificeert Wooncompagnie zich als vastgoed beheerder en is de 

laagste van de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde de basis voor de invulling van de actuele waarde. 

 

Waarderingsgrondslag 

Wooncompagnie waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs en daarna tegen de actuele waarde zijnde de laagste van de vervangingswaarde of 

de bedrijfswaarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen.  
 

Na-investeringen 

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 

het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing. 

 

Onderhoud 

De lasten van regelmatig voorkomend onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. De lasten 

van onderhoud worden direct in het resultaat verantwoord. 

 

Componenten 

Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond 

(geen afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke 

component is sprake indien deze component meer dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of 

indien de afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van 

de opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend.  

 

Bepaling bedrijfswaarde 

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.  

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit 

hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 

resterende looptijd van de investering.  
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Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 

 

 
 

  

Uitgangspunten Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012

Moment van disconteren Medio numerando Medio numerando

Disconteringsvoet 5,25% 5,25%

Parameter huurstijging 2014: 2,75% en va 2015: 2,00% 2013: 2,5% 2014: 2,75% 2015: 2,53% 

2016: 2,37% 2017: 2,26% 2018: 2,18% 

en va 2019: 2,00% 

Parameter prijsinflatie 2014: 2,75% en va 2015: 2,00% 2013: 2,75% 2014: 2,53% 2015: 2,37% 

2016: 2,26% 2017: 2,18% en va 2018: 

2,00% 

Parameter beheerkosten 2014: 1,50% 2015: 1,95% 2016: 2,27% 

2017: 2,49% en va 2018: 3,00%

2013: 2% 2014: 0% 2015: 0% 2016: 0% 

2017: 2,76% en va 2018: 3,00% 

Parameter bouwkosten 2014: 1,50% 2015: 1,95% 2016: 2,27% 

2017: 2,49% en va 2018: 3,00%

2013: 2% 2014: 2,3% 2015: 2,51% 2016: 

2,66% 2017: 2,76% en va 2018: 3,00% 

Parameter onderhoud 2014: 1,50% 2015: 1,95% 2016: 2,27% 

2017: 2,49% en va 2018: 3,00%

2013: 2% 2014: 0% 2015: 0% 2016: 0% 

2017: 2,76% en va 2018: 3,00% 

Parameter marktindex 2014: -/-2,00% en va 2015: 2,00% 2013: -/-7,00% 2014: -/-5,00% va 2015: 

2,00%
Huurderving 2014: 1,25% per jaar en va 2015: 1% per 

jaar

1% per jaar

Bij sloop: sloopjaar-/-1: 95% sloopjaar -/-

2: 80% sloopjaar -/-3: 60% sloopjaar -/-4: 

40% sloopjaar -/-5: 20%

Bij sloop: sloopjaar-/-1: 75% sloopjaar -/-

2: 40% sloopjaar -/-3: 25% sloopjaar -/-4: 

15% sloopjaar -/-5: 5%

Huurharmonisatie Op basis van mutatiegraad (5%) voor 5 

jaar.

Op basis van mutatiegraad (5%) voor 5 

jaar.

Levensduur Geactualiseerde levensduur per complex 

rekening houdend met SPB. De periode 

waarover contant gemaakt wordt loopt 

parallel met de geschatte resterende 

levensduur van de complexen (variërend 

van 1 tot 50 jaar) (voorgaand jaar: van 1 

tot 50 jaar), indien er geen (intern) 

sloopbesluit  is genomen, een minimum 

levensduur van 15 jaar.

Geactualiseerde levensduur per complex 

rekening houdend met SPB. De periode 

waarover contant gemaakt wordt loopt 

parallel met de geschatte resterende 

levensduur van de complexen (variërend 

van 1 tot 50 jaar) (voorgaand jaar: van 1 

tot 50 jaar), indien er geen (intern) 

sloopbesluit  is genomen, een minimum 

levensduur van 15 jaar.

Bedrijfslasten Zakelijke lasten worden op 

complexniveau toegerekend en voor de 

overige bedrijfslasten worden enkel de 

direct toe te rekenen vastgoedkosten 

meegenomen.

Zakelijke lasten worden op 

complexniveau toegerekend en voor de 

overige bedrijfslasten worden enkel de 

direct toe te rekenen vastgoedkosten 

meegenomen.

Onderhoudskosten Op complexniveau ingerekend cf de 

meerjarenonderhoudsbegroting, minus de 

geactiveerde onderhoudskosten bij 

levensduurverlening icm huurverhoging. 

Laatste vijf jaar voor einde exploitatie 

geen planmatig onderhoud.

Op complexniveau ingerekend cf de 

meerjarenonderhoudsbegroting, minus de 

geactiveerde onderhoudskosten bij 

levensduurverlening icm huurverhoging. 

Laatste vijf jaar voor einde exploitatie 

geen planmatig onderhoud.

Verkopen Geprognosticeerde verkopen op basis van 

de meerjarenbegroting voor 5 jaar. Totaal 

zijn 4.088 woningen bestemd voor 

verkoop. Uitgangspunt is verkoop 50 

woningen per jaar.

Geprognosticeerde verkopen op basis van 

de meerjarenbegroting voor 5 jaar. Totaal 

zijn 2.295 woningen bestemd voor 

verkoop. Uitgangspunt is verkoop 50 

woningen per jaar.
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Herwaardering 

Het per saldo positieve verschil tussen de bedrijfswaarde van een complex enerzijds en de boekwaarde 

die dat complex zou hebben gehad bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus 

afschrijvingen anderzijds, wordt als ongerealiseerde herwaardering (hierna aangeduid als 

‘herwaarderingsreserve’) toegevoegd aan het eigen vermogen. Een per saldo negatief verschil komt ten 

laste van het resultaat. Positieve en negatieve verschillen op verschillende complexen worden hierbij niet 

gesaldeerd. 

 

Mutaties in bedrijfswaarde 

Mutaties in de bedrijfswaarde van een complex worden als volgt verwerkt: 

 

 Bij een waardestijging: als een ongerealiseerde waardestijging ten gunste van het eigen 

vermogen (herwaardering) indien en voor zover de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde 

op dat moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus 

afschrijvingen, en voor een eventueel resterende overige waardestijging als terugname van een 

bijzonder waardeverminderingsverlies; 

 

 Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor het 

betreffende complex op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde waardestijging, en 

voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies. 

 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

Wooncompagnie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 

het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Uitgangspunten Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012

Heffing CFV en 

vennootschapsbelasting

De heffingsbijdrage van het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting en de te betalen 

vennootschapsbelasting maken geen 

onderdeel uit  van de bedrijfswaarde.

De heffingsbijdrage van het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting en de te betalen 

vennootschapsbelasting maken geen 

onderdeel uit  van de bedrijfswaarde.

Restwaarde 10% WOZ-waarde ingevolge de laatst 

bekende OZB beschikking geïndexeerd 

met prijs-index. Onder aftrek van 

sloopkosten (€ 5.000 per vhe) en 

uitplaatsings-kosten voor woongelegen-

heden (€ 5.000 per woongelegenheid).

10% WOZ-waarde ingevolge de laatst 

bekende OZB beschikking geïndexeerd 

met markt-index. Onder aftrek van 

sloopkosten (€ 5.000 per vhe) en 

uitplaatsings-kosten voor woongelegen-

heden (€ 5.000 per woongelegenheid).

Verhuurdersheffing In de Wet Maatregelen Woningmarkt zijn 

de tarieven voor 2014 t/m 2017 

opgenomen. Deze bedragen respectievelijk 

€ 3,81, € 4,49, € 4,91en € 5,59 per          

€ 1.000 WOZ waarde voor alle 

woongelegenheden met een huurprijs 

onder de liberalisatiegrens. De 

verhuurdersheffing is voor de jaren 2014 

t/m 2017 ingerekend in de bedrijfswaarde 

op basis van genoemde percentages. Voor 

de periode ná 2017 is uitgegaan van 

gelijkblijvend tarief plus inflatie. Voor de 

mutatie in de WOZ waarde is aangesloten 

bij het door het WSW afgegeven 

perspectief.

Verhuurdersheffing is alleen voor 2013 in 

de wet vastgelegd. De verhuurdersheffing 

is alleen voor het jaar 2013 ingerekend in 

de bedrijfswaarde.



 

Pagina 16 van 74 

 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord 

onder de bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en 

vastgoedportefeuille’. 

 

Terugname van bijzondere waardevermindering 

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer 

bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief was 

verantwoord. Het verschil in boekwaarde van het actief direct voor herbeoordeling van de bijzondere 

waardevermindering en direct na deze herbeoordeling wordt als terugname van eerdere afwaardering ten 

gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de bedrijfskosten als ‘Overige 

waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille’. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 

economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. Over terreinen 

wordt niet afgeschreven. 

5.4.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Typering 

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie 

niet zijnde een vastgoedbelegging. 

 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering.  

 

Bijzondere waardevermindering 

Wooncompagnie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de aldus bepaalde actuele waarde lager is dan 

de tot dat moment geactiveerde kosten wordt een bijzondere waardevermindering verwerkt indien en voor 

zover deze waardevermindering niet wordt gecompenseerd door een ongerealiseerde herwaardering van 

de kasstroomgenererende eenheid waartoe het vastgoed in ontwikkeling gaat behoren. Indien en voor 

zover de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van het vastgoed in ontwikkeling, dan 

wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van 

de balans opgenomen. 

 

Herwaardering 

De herwaardering wordt per complex in ontwikkeling bepaald. Het per saldo positieve verschil tussen de 

actuele waarde van vastgoed in ontwikkeling enerzijds en de boekwaarde die dat complex zou hebben 

gehad bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen anderzijds, wordt als 

ongerealiseerde herwaardering (hierna aangeduid als ‘herwaarderingsreserve’) toegevoegd aan het eigen 

vermogen. Positieve en negatieve verschillen op verschillende complexen in ontwikkeling worden hierbij 

niet gesaldeerd. 

 

Afschrijving 

Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende 

complexen in exploitatie zijn genomen. 

5.4.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  

 

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte opbrengstwaarde. 
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5.5 Vastgoedbeleggingen 

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten, 

waardestijgingen of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als 

‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor verhuur. Vastgoedbeleggingen, 

daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 

de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De algemene 

uitgangspunten van Materiële vaste activa zijn ook van toepassing op Vastgoedbeleggingen, tenzij hierna 

anders is vermeld. 

5.5.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 

Typering 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 

commerciële vastgoed. 

 

Waarderingsgrondslag 

Wooncompagnie waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde. 

 

Overige uitgangspunten 

De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie uit paragraaf 5.4.2 zijn ook van toepassing 

op Commercieel vastgoed in exploitatie, met uitzondering van het volgende: 

 Als invulling van de actuele waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde. De reële 

waarde is bij Wooncompagnie bepaald op 65% van de woz-waarde. 

 

Reële waarde 

De reële waarde die wordt gehanteerd voor de toetsing van een eventuele bijzondere waardevermindering 

is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum en geeft de meest 

waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden verkregen. Toetsing van 

een eventuele bijzondere waardevermindering vindt plaats indien er aanwijzingen zijn dat zich mogelijk 

een dergelijke waardedaling heeft voorgedaan. Aanwijzingen kunnen zijn: daling van vastgoedprijzen, 

daling van exploitatieresultaten van vastgoed, mogelijk kortere levensduur dan aanvankelijk geschat, 

hogere onrendabele investeringen dan aanvankelijk geschat e.d. 

 

Jaarlijks wordt 33 1/3% van het bezit getaxeerd hetgeen betekent dat elk bezit minimaal eens per drie 

jaren getaxeerd wordt. De taxaties zijn uitgevoerd door externe taxateurs van taxatie-validatie instituten 

die zijn erkend door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). 

 

5.5.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Wooncompagnie heeft in het verleden woningen onder voorwaarden verkocht waarbij de koper een 

contractueel bepaalde korting op de reële marktwaarde krijgt. De verwerking van dergelijke transacties 

hangt af van de contractuele voorwaarden. Wooncompagnie kwalificeert deze verkopen als een 

financieringstransactie. 

 

Als financieringstransactie kwalificeren: 

 Verkopen waarbij Wooncompagnie een plicht tot terugkoop heeft tegen reële waarde na het 

verstrijken van een beperkt deel van de geschatte levensduur. 

 

Deze als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als volgt verwerkt: 

 De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als 

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste 

waardering).  



 

Pagina 18 van 74 

 

 De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de 

geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele waardemutaties 

worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 

 

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten instelling 

verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen contractvoorwaarden 

teruggekocht zou moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat 

verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 

 

Wooncompagnie bepaalt de balansposten die betrekking hebben op onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden op basis van de WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012).  

Omdat de WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012) achterloopt met de marktontwikkelingen heeft  

Wooncompagnie voorzichtigheidshalve een afslag op de WOZ-waarde doorgevoerd van 5%. 

Deze afwaardering van de balansposten, in vergelijking met de waarde gehanteerd vorig jaar, wordt 

gezien als een  schattingswijziging en wordt verwerkt ten laste van het resultaat.  

Voor de actief post betekent dit een afwaardering van - € 5,2 miljoen, voor de  

passief post - € 2,6 miljoen. Per saldo is het nadelig effect van de afwaardering op het resultaat van 2013  

- € 2,6 miljoen.  

 

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting 

onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

Per 31 december 2013 heeft Wooncompagnie 581 woningen verkocht onder voorwaarden uitstaan  

(2012: 605 woningen). 

5.5.3 Vastgoedbelegging in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 

Typering 

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie 

zijnde een vastgoedbelegging. 

 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging wordt bij eerste 

verwerking gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde 

van voorbereiding, toezicht en directievoering.  

Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de reële waarde. 

 

Bijzondere waardevermindering 

Wooncompagnie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de aldus bepaalde actuele waarde lager is dan 

de tot dat moment geactiveerde kosten wordt een bijzondere waardevermindering verwerkt indien en voor 

zover deze waardevermindering niet wordt gecompenseerd door een ongerealiseerde herwaardering van 

de kasstroomgenererende eenheid waartoe het vastgoed in ontwikkeling gaat behoren. Indien en voor 

zover de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van het vastgoed in ontwikkeling, dan 

wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van 

de balans opgenomen. 

 

Herwaardering 

De herwaardering wordt per complex in ontwikkeling bepaald. Het per saldo positieve verschil tussen de 

actuele waarde van vastgoed in ontwikkeling enerzijds en de boekwaarde die dat complex zou hebben 

gehad bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen anderzijds, wordt als 

ongerealiseerde herwaardering (hierna aangeduid als ‘herwaarderingsreserve’) toegevoegd aan het eigen 

vermogen. Positieve en negatieve verschillen op verschillende complexen in ontwikkeling worden hierbij 

niet gesaldeerd. 
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5.6 Financiële vaste activa 

5.6.1 Te vorderen BWS-subsdies 

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen 

(contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders 

beschikbaar gestelde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet en 

beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 30 jaar. 

5.6.2 Leningen u/g 

Deze leningen U/G worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste 

waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere 

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

5.6.3 Deelnemingen waarvan invloed van betekenis kan worden uitgeoefend 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 

 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; 

voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.  

 

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie in deze 

situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige 

voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening 

getroffen. 

 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 

activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen 

toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 

5.6.4 Andere deelnemingen 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen 

de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. 

5.6.5 Beleggingen 

Wooncompagnie is aandeelhouder van Woningnet NV. De belegging wordt gewaardeerd tegen 

aankoopprijs dan wel lagere marktwaarde. De financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de 

(geamortiseerde) kostprijs. 

5.6.6 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten beoordeelt Wooncompagnie op 

iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een 

financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor 

bijzondere waardeverminderingen bepaalt Wooncompagnie de omvang van het verlies uit hoofde van de 

bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.  

 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best 



 

Pagina 20 van 74 

 

mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van 

het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.  

 

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de 

waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt 

beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op 

het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering.  

Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

5.6.7 Latente belastingvordering 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 

waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 

jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en  

-verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen 

de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 

 

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 

beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden 

kunnen worden benut. 

 

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 

deelnemingen en joint ventures, tenzij Wooncompagnie in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk 

verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal 

aflopen. 

 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

 

Belastinglatenties worden nominaal gewaardeerd. 

5.7 Voorraden 

5.7.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs 

of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging 

of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat 

te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de 

productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. De opbrengstwaarde is de geschatte 

verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde 

wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. 

5.7.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog onverkochte 

woningen uit projectontwikkeling en wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere 

opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 

vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te 

brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de 

productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, 

onderhoudsafdeling en interne logistiek. 

 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.  

Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de 

voorraden. 
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5.7.3 Onderhoudsmaterialen  

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen, onder toepassing van de 

FiFo-methode of lagere opbrengstwaarde. 

5.8 Onderhanden projecten  

Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde 

projectopbrengsten (bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst).  

Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen in 

mindering gebracht. Indien het saldo van alle onderhanden projecten negatief is, worden onderhanden 

projecten gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

 

Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.  

5.9 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.  

Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk 

aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per 

balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

5.10 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. 

5.11 Voorzieningen  

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die 

op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen.  

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 

Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma wordt 

als gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover de 

financiële positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft. 

5.11.1 Voorziening onrendabele investeringen  

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen 

gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex 

overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. 

5.11.2 Voorzieningoverdracht erfpachtgronden 

In 2008 heeft Wooncompagnie enkele gronden, die in erfpacht waren, in eigendom verkregen.  

Bij de overdracht is overeengekomen dat Wooncompagnie een bijdrage van € 150.000 levert aan een 

jeugdbibliotheek en een bedrag van € 191.000 beschikbaar stelt voor nader te benoemen investeringen in 

leefbaarheidsprojecten. De bijdrage voor de jeugdbibliotheek is inmiddels voldaan, van het bedrag van  

€ 191.000 is nog € 45.451 beschikbaar. 



 

Pagina 22 van 74 

 

5.11.3 Voorziening jubilea-uitkeringen 

De voorziening bestaat uit de toekomstige verplichtingen (5 jaar) uit hoofde van jubilea-uitkeringen.  

5.11.4 Voorziening loopbaanbudget  

Vanaf 1 januari 2010 heeft de werknemer recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Indien 

de werknemer op 1 januari 2010 een dienstverband heeft van 5 jaar of langer, heeft hij/zij recht op een 

budget van € 4.500 dat in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 besteed mag worden.  

Voor dit bedrag is een voorziening gevormd.  

5.11.5 Voorziening garantieverplichtingen  

De voorziening voor garantieverplichtingen heeft betrekking op mogelijke verplichtingen en lopende 

procedures ter zake van opgeleverde werken. 

5.12 Langlopende schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 

zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 

opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als 

interestlast verwerkt. 

 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een 

terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het 

economisch verkeer.  

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 

binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

5.13 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 

waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 

jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -

verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen 

de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 

 

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 

beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden 

kunnen worden benut. 

 

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 

deelnemingen en joint ventures, tenzij Wooncompagnie in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk 

verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal 

aflopen. 

 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

 

Belastinglatenties worden nominaal gewaardeerd. 
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5.14 Operationele leasing 

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij 

Wooncompagnie ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire 

basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

5.15 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

De waardering van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) geschiedt tegen geamortiseerde 

kostprijs. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel instrument is 

afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast of niet. 

 

Wooncompagnie past hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit 

door Wooncompagnie gedocumenteerd. Wooncompagnie stelt middels een test periodiek de effectiviteit 

van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het 

hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële 

waarde van het hedge-instrumenten de afgedekte positie. 

 

Afgeleide financiële instrumenten met een niet-beursgenoteerde onderliggende waarde waar geen 

hedge accounting voor wordt toegepast 

Deze afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen kostprijs, na een eerste waardering 

tegen reële waarde. De waardeveranderingen worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord bij 

overdracht aan een derde of bij een waarde lager dan de kostprijs. 

 

 Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen kostprijs en waarop kostprijs 

hedge-accounting wordt toegepast 

Bij het toepassen van kostprijs hedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking 

in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit 

betekent het volgende: 

 Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat 

tegen kostprijs gewaardeerd. 

 Zolang de afgedekte post in de kostprijs-hedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het 

hedge-instrument niet opnieuw gewaardeerd.  

 

Wooncompagnie past kostprijs hedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde 

variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen. Het ineffectieve deel van de 

waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de 

financiële baten en lasten. 
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat  

6.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 

zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

 

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 

instrumenten. 

6.1.1 Opbrengstverantwoording algemeen 

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op 

de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 

6.1.2 Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van 

de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te 

geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de ontwikkeling 

daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten 

zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.  

6.2 Bedrijfsopbrengsten 

6.2.1 Huuropbrengsten  

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum.  

Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit maximumpercentage 6,5%.  

6.2.2 Opbrengsten servicecontracten 

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte 

servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen.  

De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

6.2.3 Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten  

Onder deze post worden de wijzigingen opgenomen in de posten Vastgoed bestemd voor de verkoop 

(opgenomen onder de Voorraden) en Onderhanden projecten. Bij realisatie van een verkoop wordt de 

boekwaarde direct voorafgaand aan de verkoop teruggenomen op deze regel.  

 

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening 

naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de 

PoC-methode).  

 

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte 

projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op 

betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden 
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verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze 

zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt 

opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per 

balansdatum. 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. 

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van 

meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden 

gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project 

betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend 

en toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 

kunnen worden toegerekend.  

 

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan 

worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt 

verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post 

onderhanden projecten. 

6.2.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten opgenomen 

 Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie; 

 Boekresultaat van als gerealiseerde verkoop gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden. 

 

De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de bedrijfswaarde. Resultaten worden verantwoord op het moment van levering 

(passeren transportakte).  

 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt alleen als verkoopopbrengst verantwoord 

als alle belangrijke economische rechten zijn overgedragen aan de koper. 

6.2.5 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 

De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden 

hieronder verantwoord. 

6.3 Bedrijfslasten 

6.3.1 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op 

basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen op Sociaal vastgoed in exploitatie 

worden gebaseerd op basis van de actuele waarde (vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde). 

 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur.  

Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Over terreinen en op reële waarde gewaardeerde 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast. 

 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

6.3.2 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

(Bedrijfslasten)  

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking uit hoofde van 

bijzondere waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere 
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waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van de 

waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen.  

6.3.3 Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.  

6.3.4 Pensioenlasten 

Wooncompagnie heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  De over 

het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening 

worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is 

opgenomen, is de beste schatting van de te vorderen en/of de te betalen bedragen die noodzakelijk zijn 

om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

6.3.5 Onderhoudslasten  

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

 

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de 

kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst 

opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich 

van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. 

6.3.6 Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en 

uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Wooncompagnie, die de 

leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen. 

6.3.7 Overige bedrijfslasten  

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

6.3.8 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waardemutaties 

van op reële waarde geactiveerde  activa. 

6.3.9 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 

Waardevermeerderingen op effecten worden verwerkt op basis van de gerealiseerde resultaten bij 

verkoop. Voor aandelen verantwoord onder effecten worden waardevermeerderingen eerst verantwoord 

via de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen. Het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen 

vermogen was opgenomen wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening op het moment dat de 

desbetreffende aandelen niet langer in de balans worden verwerkt. 

 

(Bijzondere) waardeverminderingen op effecten worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening 

verantwoord. 

6.3.10 Rentebaten en rentelasten  

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
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de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 

effectieve rente worden meegenomen. 

6.3.11 Belastingen  

Vanaf 1 januari 2008 is Wooncompagnie integraal belastingplichtig geworden voor de 

vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 

vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO).  

In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de 

fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming. 

 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
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7 Financiële instrumenten en risicobeheersing  

 

In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. 

Binnen het treasurybeleid van Wooncompagnie worden  afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) 

toegepast ter beperking van het kasstroomrisico door renteveranderingen. Op grond van het vigerende 

interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband 

met de financierings positie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden 

gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.  

 

Voor derivaten aangegaan na 1 oktober 2012 geldt dat Wooncompagnie zich volgens haar treasurystatuut 

onverkort houdt aan de Beleidregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen 

volkshuisvesting.  

 

Prijsrisico 

Wooncompagnie loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële 

vaste activa Overige effecten en onder vlottende activa Effecten. Wooncompagnie beheerst het 

marktrisico door classificatie aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.  

 

Valutarisico 

Wooncompagnie is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. 

 

Renterisico 

Wooncompagnie loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van  de rentedragende vorderingen 

en effecten  met name onder financiële vaste activa leningen u/g, effecten en liquide middelen als gevolg 

van wijzingen in de marktrente. Wooncompagnie maakt geen gebruik van derivaten om dit risico af te 

dekken. 

 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Wooncompagnie risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde 

variabel rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft Wooncompagnie renteswaps 

gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt 

Wooncompagnie een bewuste keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een 

lening tegen variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele 

rente effectief in een vaste rente wordt omgezet.  

De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten: (a) de 

financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in 

de tijd verspreiden van betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo 

hiermee gemoeide kosten. Hierbij wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal 

dezelfde onder (b) criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het aantrekken 

van leningen met een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige effectieve 

hedge te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan 

betaaldata van de onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum 

van het derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig 

daarbinnen vallen. 

 

Het WSW beoordeelt corporaties op het renterisico uit de bestaande leningen- en derivatenportefeuille.  

De norm die het WSW hanteert is 15% van de hoofdsom van de leningportefeuille. Ultimo 2013 bedroeg 

het maximale renterisico voor Wooncompagnie € 71 miljoen. Deze norm wordt door Wooncompagnie in 

de jaren 2015 en 2016 overschreden voornamelijk als gevolg van opslagherzieningen op 

basisrenteleningen en renteconversies. Wooncompagnie zal in 2014 nader in overleg gaan met het WSW 

en mogelijk de banken om hier een oplossing voor te vinden. 

 

Kredietrisico 

Wooncompagnie heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten 

en effecten. Wooncompagnie maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde kredietrisico te 

spreiden. Limieten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en naleving daarvan wordt periodiek 

gemonitord.  
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Liquiditeitsrisico 

Per balansdatum was  geen sprake van een bankschuld en was het kredietlimiet  onbenut. Ook was  nog 

borgingsruimte van het WSW voor 2013 beschikbaar. Investeringsverplichtingen worden uitsluitend 

aangegaan indien Wooncompagnie zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is 

toegezegd. 

 

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisicovan Wooncompagnie per balansdatum zijn als volgt: 

 

 31 december 2013 

 
 

Verplichting  

Bankschuld €      0 miljoen 

Kredietlimiet €      0 miljoen 

Aflossingsverplichting 2014 €    32 miljoen  

Lopende investeringsverplichtingen €    23 miljoen 

Lopende onderhoudsverplichtingen €   3,2 miljoen 

 

Dekking 

Banksaldi en deposito’s    €  8,1 miljoen 

Op te nemen uit leningen met een variabele hoofdsom €     4 miljoen 

Kredietfaciliteiten €   32 miljoen 

Beschikbaar faciliteringsvolume WSW (2014 en 2015) € 137 miljoen 

 

 

Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt Wooncompagnie gebruik van meerdere banken om over 

meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden 

verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.  

De vervalkalender van de bestaande leningportefeuille wordt constant bewaakt.  

 

Daarnaast loopt Wooncompagnie liquiditeitrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille als gevolg van 

‘Mandatory Break Clauses’. In 2013 zijn deze break clauses meer uitgesmeerd, zowel in de tijd als 

volume, waarmee het risico beter te beheersen is. Het eerstkomende breakrisico is verschoven van 1 juli 

2014 naar juli 2019. De marktwaarde ultimo 2013 van het derivaat waarover een breakrisico in 2019 

wordt gelopen bedraagt - € 3,3 miljoen. 

 

Risicobeheersing treasury activiteiten 

De treasury-functie bij Wooncompagnie richt zich op het waarborgen van de financiële continuïteit en op 

het beheersen van financiële risico’s. Hierbij vormen het beheer van de leningenportefeuille, de 

beheersing van renterisico’s, de jaarlijkse rentekosten en het bewaken van de kasstromen de belangrijkste 

aandachtspunten.  

 

Het treasurystatuut van Wooncompagnie geldt daarbij als een gedragscode met betrekking tot het nemen 

van beslissingen op het gebied van financiering, beleggen, rentemanagement, liquiditeitenbeheer en 

financiële logistiek.  

 

Het treasurystatuut geeft aan binnen welke richtlijnen en limieten de doelstellingen dienen te worden 

gerealiseerd. Hiermee wordt het “risicoprofiel” van Wooncompagnie  bepaald, waarbinnen de treasury-

activiteiten dienen te worden uitgevoerd.  

 

Het treasurystatuut sluit aan op de bestaande wet- en regelgeving in de sector. Het vertrekpunt wordt  

gevormd door het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Daarnaast is rekening gehouden met 

regelgeving van externe instanties, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). 

 

Het treasurystatuut heeft de status van een bestuursbesluit en dient door de Raad van Commissarissen te 

worden goedgekeurd. Het statuut wordt jaarlijks getoetst aan de actualiteit en, indien nodig, gewijzigd.  
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Periodiek vindt overleg plaats over treasury aangelegenheden. Dit overleg vindt minimaal vier maal per 

jaar plaats in de treasurycommissie. De treasurycommissie bestaat uit de volgende functionarissen: 

 Directeur-bestuurder; 

 Manager Middelen & Bedrijfsvoering; 

 Controller; 

 Manager Strategie & Beleid; 

 Hoofd Vastgoedontwikkeling; 

 Treasurer; 

 Extern adviseur (treasuryspecialist). 

 

Besluiten, die passen binnen het treasurystatuut en treasuryjaarplan, worden genomen door de directeur-

bestuurder op basis van schriftelijke transactievoorstellen. De  leden van de treasurycommissie adviseren 

daarbij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd over treasury-vraagstukken. 

 

In de reguliere bijeenkomsten van de treasurycommissie worden ten minste de volgende onderwerpen 

behandeld: 

 Ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode; 

 Het faciliteringsvolume bij het WSW; 

 Liquiditeitsprognoses (eerstvolgende 12 maanden en reeks van minimaal 5 jaren). Deze 

prognose wordt vóór iedere bijeenkomst van de treasurycommissie geactualiseerd.; 

 Risico analyses; 

 Renteontwikkelingen en –verwachtingen; 

 De kasstroomtoets van het WSW; 

 Ingebrachte (transactie)voorstellen (inclusief effecten op risicoprofiel en financieringsbehoefte). 

 

Om de risico’s vanuit treasury verder te beheersen werkt Wooncompagnie verder met de volgende 

documenten: 

 Treasury jaarplan (ieder half jaar geactualiseerd); 

 Wekelijks kasstroomoverzicht (realisatie); 

 Wekelijks kasstroomoverzicht (prognose); 

 Wekelijks 12 maands kasstroomoverzicht (realisatie); 

 Wekelijks 12 maands kasstroomoverzicht (realisatie vs. prognose); 

 Maandelijks overzicht marktwaarde derivaten; 

 Vier maandelijks treasuryrapportage.  
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8 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 

 

Het management dient  bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de 

waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke 

activa en verplichtingen. 

8.1 Waardering vaste activa 

8.1.1 Materiële vaste activa, bedrijfswaarde 

Wooncompagnie waardeert haar Sociaal vastgoed in exploitatie op actuele waarde, zijnde de laagste van 

de bedrijfswaarde en de vervangingswaarde. Veelal is dit de bedrijfswaarde. Hierdoor hebben schattingen 

waarop de bedrijfswaarde is gebaseerd een belangrijke invloed op de waardering van het Sociaal vastgoed 

in exploitatie en het resultaat over het boekjaar. 

 

De kasstromen waarop de bedrijfswaarden zijn gebaseerd hebben in het algemeen een redelijk 

voorspelbaar trendmatig karakter. De volgende aspecten kennen ten tijde van het opmaken van deze 

jaarrekening een grotere onzekerheid. 

 

Verhuurdersheffing 

De verhuurdersheffing is in 2013 vastgelegd in wetgeving. Derhalve is de heffing per boekjaar 2013 in de 

bedrijfswaarde ingerekend over de gehele exploitatieduur van de zelfstandige wooneenheden. 

 

Verkoopportefeuille 

Als onderdeel van de bedrijfswaarde berekeningen is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met de 

verkoop van 50 woningen per jaar. In 2013 is de verkoopvijver verruimd naar ca. 4.000 wooneenheden. 

Hierdoor verwacht Wooncompagnie het aantal van 50 woningen ruim te overtreffen.  

8.1.2 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en 

overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige 

nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 

corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake 

indien de formalisering van de definitieve realisatiefase heeft plaatsgevonden.  

 

De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen 

afwijken van daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de 

tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en 

aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie. 

8.2 Verwerking fiscaliteit 

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft Wooncompagnie een 

aantal standpunten ingenomen die nog nader zullen moeten worden getoetst door de fiscus.  

Deze standpunten zijn naar onze mening en die van onze adviseur ten minste pleitbaar.  

Desondanks kan bij de nadere uitwerking ten behoeve van de aangifte 2013 en/of de beoordeling door de 

fiscus de fiscale last over 2013 en voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan en belastinglatenties een 

andere waarde kennen. 
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8.3 Effecten regeringsbeleid 

Wooncompagnie wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse regeringsmaatregelen voor de 

gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer de Wet verhuurderheffing en een 

verruiming van het huurbeleid. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met een door het CFV 

opgelegde extra heffing voor saneringssteun.  

 

De verhuurdersheffing loopt voor Wooncompagnie op naar ruim  € 12 miljoen in 2017.  

Het aandeel in de saneringssteun bedraagt voor 2013 € 3 miljoen. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 

houdt Wooncompagnie rekening met een totale saneringssteun heffing van € 7 miljoen. 

 

Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door externe partijen gehanteerd worden en relevant zijn 

voor het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft Wooncompagnie een beleid ingezet van 

kostenbesparing en beperking van de investeringen. Wooncompagnie heeft in haar projecties rekening 

gehouden met een investeringsvolume van gemiddeld € 25 miljoen per jaar. 

Met deze maatregelen kan Wooncompagnie in financieel opzicht de gevolgen van de genoemde heffingen 

opvangen en verwacht zij blijvend te kunnen voldoen aan de kengetallen ICR, DSCR, Loan To Value en 

verwacht zij toegang te blijven houden tot de kapitaalmarkt.  
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8.4 Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode wordt onderscheid 

gemaakt tussen kasstromen uit operationele-,  investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen, met uitzondering van 

deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden en de kortlopende schuld kredietinstellingen. 

 

De kasstroom wordt gedurende het jaar wekelijks opgesteld volgens de voorschriften van de dPi en de 

dVi. Vanuit dit uitgebreide overzicht is het geconsolideerde kasstroomoverzicht 2013 samengesteld. 
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9 Toelichting op de geconsolideerde balans 

9.1 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

 
 

Wooncompagnie onderscheidt in het sociaal vastgoed in exploitatie de volgende componenten en 

afschrijvingstermijnen: 

– Grond geen afschrijvingen 

– Opstal lineair  50 jaar 

 

In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn 13.391 woningen en 120 niet woongelegenheden 

opgenomen.  De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde van deze activa bedraagt € 727.361.501.  

De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt 

totaal  € 2.173.651.524. 

 

Onder de post overboeking van/naar commercieel vastgoed ad. € 8,5 miljoen zijn de 

herclassificaties/herkwalificaties verantwoord. Deze herclassificaties/herkwalificaties bestaan uit  

45 zelfstandige woongelegenheden die bij de jaarlijkse huurverhoging 2013 zijn afgetopt op de 

liberalisatiegrens (van commercieel naar sociaal). 1 zelfstandige woongelegenheid waarvan de huur in 

2013 verhoogd is tot boven de liberalisatiegrens (van sociaal naar commercieel).  

Daarnaast zijn van 18 onzelfstandige woongelegenheden en niet woongelegenheden de classificaties in 

2013 heroverwogen. Dit heeft geleid tot 17 onzelfstandige woongelegenheden en niet woongelegenheden 

die van commercieel naar sociaal vastgoed zijn overgebracht en 1 niet woongelegenheid die van sociaal 

naar commercieel vastgoed is overgebracht. 

 

 

 

Sociaal vastgoed in 

exploitatie

Vastgoed in 

ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie

Onroerende en roerende 

zaken ten dienste van 

de exploitatie

Totaal

Stand per 31 december 2012

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen                                 647.352                                  42.771                                     16.586                             706.709 

Voorziening projectontwikkeling                                           -                                     -6.236                                             -                                  -6.236 

Voorziening onrendabele investeringen                                           -                                   -32.560                                             -                                -32.560 

Passief presentatie voorz. onr. investeringen                                           -                                    11.413                                             -                                 11.413 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm.                                -150.165                                          -                                        -9.129                            -159.294 

Cumulatieve herwaarderingen                                 368.115                                          -                                               -                               368.115 

                                865.302                                  15.388                                       7.457                             888.148 

Mutaties 2013

Afschrijvingen                                  -34.815                                          -                                           -972                              -35.787 

Mutatie geheel afgeschreven activa (verkrijgingsprijs)                                      -5.315                                -5.315 

Mutatie geheel afgeschreven activa (afschrijvingen)                                       5.316                                 5.316 

Investeringen                                     4.828                                  36.150                                          565                               41.543 

Desinvesteringen                                  -12.907                                   -1.113                                             -                                -14.020 

Waardeverminderingen                                  -54.630                                          -                                               -                                -54.630 

Dotatie voorziening onrendabele investeringen                                           -                                     -5.580                                             -                                  -5.580 

Dotatie voorziening projectontwikkeling                                           -                                     -1.953                                             -                                  -1.953 

Vrijval voorziening onrendabele investeringen                                           -                                    19.399                                             -                                 19.399 

Vrijval voorziening projectontwikkeling                                           -                                      4.053                                             -                                   4.053 

Mutatie presentatie voorz. onr. investeringen                                           -                                     -7.722                                             -                                  -7.722 

Terugneming van waardeverminderingen                                     1.182                                          -                                               -                                   1.182 

Herwaardering                                  -99.232                                          -                                               -                                -99.232 

Overboeking van/naar strategische grondposities                                           -                                           39                                             -                                        39 

Overboeking van/naar in ontwikkeling                                   49.089                                 -49.089                                             -                                          0 

Overboeking van/naar commercieel vastgoed                                     8.543                                          -                                               -                                   8.543 

Totaal mutaties                                -137.941                                   -5.815                                         -407                            -144.164 

Stand per 31 december 2013

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen                                 703.836                                  28.759                                     11.835                             744.430 

Voorziening projectontwikkeling                                           -                                     -4.136                                             -                                  -4.136 

Voorziening onrendabele investeringen                                           -                                   -18.741                                             -                                -18.741 

Passief presentatie voorz. onr. investeringen                                           -                                      3.691                                             -                                   3.691 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm.                                -164.549                                          -                                        -4.786                            -169.334 

Cumulatieve herwaarderingen                                 188.074                                          -                                               -                               188.074 

                                727.361                                    9.573                                       7.050                             743.984 
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Wooncompagnie heeft een verkoopvijver samengesteld waarin 4.088 onroerende zaken voor verkoop zijn 

geoormerkt. Naar verwachting zullen 50 woningen binnen één jaar worden verkocht. De verwachte 

opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt € 7,1 miljoen. De boekwaarde bedraagt ultimo het 

verslagjaar € 2,6 miljoen. 

 

In de post desinvesteringen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie ad - € 1,113 miljoen 

is totaal - € 0,928 miljoen aan ontvangen subsidies verantwoord. Ten behoeve van het Welzijnscentrum 

Middenmeer is een subsidie van € 0,694 miljoen ontvangen  van gemeente Hollands Kroon. 

 

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende 

componenten en afschrijvingstermijnen gehanteerd: 

– Grond   geen afschrijvingen 

– Kantoorgebouwen   lineair 50 jaar 

– Apparatuur en programmatuur lineair 3-5 jaar 

– Overig inventaris   lineair 3-10 jaar 

– Vervoermiddelen   lineair 4-10 jaar 

 

Alle onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn juridisch en economisch in vrije 

eigendom van de stichting. 

9.2 Vastgoedbeleggingen 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

 
 

 

In de post commercieel vastgoed in exploitatie zijn 156 woongelegenheden en 94 niet woongelegenheden 

opgenomen. De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed van Stichting volkshuisvestingsgroep 

Wooncompagnie bedraagt € 35.411.541 en van Wooncompagnie Beheer BV € 2.754.071.  

 

De totale bedrijfswaarde van sociaal en commercieel vastgoed bedraagt € 765.527.112. 

 

Onder de post overboeking van/naar sociaal vastgoed ad. - € 8,5 miljoen zijn de 

herclassificaties/herkwalificaties verantwoord. Deze herclassificaties/herkwalificaties bestaan uit  

45 zelfstandige woongelegenheden die bij de jaarlijkse huurverhoging 2013 zijn afgetopt op de 

liberalisatiegrens (van commercieel naar sociaal). 1 zelfstandige woongelegenheid waarvan de huur in 

2013 verhoogd is tot boven de liberalisatiegrens (van sociaal naar commercieel).  

Commercieel vastgoed in 

exploitatie

Onroerende zaken 

verkocht onder 

voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor de eigen 

exploitatie (projecten)

Vastgoed in 

ontwikkeling bestemd 

voor de eigen 

exploitatie 

(strategische 

grondposities)

Totaal

Stand per 31 december 2012

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen                                   39.224                                  23.084                                       5.486                                 9.736                            77.886 

Voorziening projectontwikkeling                                           -                                            -                                           -190                                -3.508                            -3.699 

Cumulatieve waardeverminderingen                                  -12.523                                          -                                               -                                         -                              -7.988 

Cumulatieve herwaarderingen                                     8.112                                  61.176                                             -                                         -                              64.397 

Boekwaarden                                   34.813                                  84.260                                       5.296                                 6.227                          130.596 

Mutaties 2013

Investeringen                                     2.054                                          -                                         1.951                                    518                              4.522 

Desinvesteringen                                    -1.190                                   -3.018                                         -653                                -1.903                            -6.764 

Terugneming van waardeverminderingen                                     2.221                                          -                                               -                                         -                                2.221 

Waardeverminderingen                                    -3.007                                          -                                               -                                         -                              -3.007 

Dotatie voorziening projectontwikkeling                                           -                                            -                                               -                                  -1.249                            -1.249 

Vrijval voorziening onrendabele investeringen                                           -                                            -                                               -                                         -                                     -   

Vrijval voorziening projectontwikkeling                                           -                                            -                                              29                                    278                                 307 

Herwaardering                                    -3.868                                   -8.182                                             -                                         -                            -12.050 

Overboeking van/naar in ontwikkeling commercieel                                     5.039                                          -                                        -5.039                                       -                                       0 

Overboeking van/naar in ontwikkeling sociaal                                           -                                            -                                               -                                       -39                                 -39 

Overboeking vanuit voorraad                                        284                                          -                                               -                                         -                                   284 

Overboeking van/naar sociaal vastg.                                    -8.543                                          -                                               -                                         -                              -8.543 

Totaal mutaties                                    -7.012                                 -11.200                                      -3.712                                -2.395                          -24.319 

Stand per 31 december 2013

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen                                   36.866                                  22.256                                       1.745                                 8.312                            69.179 

Voorziening projectontwikkeling                                           -                                            -                                           -161                                -4.480                            -4.641 

Voorziening onrendabele investeringen                                           -                                            -                                               -                                         -                                     -   

Cumulatieve waardeverminderingen                                  -13.309                                          -                                               -                                         -                            -13.309 

Cumulatieve herwaarderingen                                     4.244                                  50.803                                             -                                         -                              55.047 

Boekwaarden                                   27.801                                  73.060                                       1.584                                 3.832                          106.277 
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Daarnaast zijn van 18 onzelfstandige woongelegenheden en niet woongelegenheden de classificaties in 

2013 heroverwogen. Dit heeft geleid tot 17 onzelfstandige woongelegenheden en niet woongelegenheden 

die van commercieel naar sociaal vastgoed zijn overgebracht en 1 niet woongelegenheid die van sociaal 

naar commercieel vastgoed is overgebracht. 

 

In de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 581 verhuureenheden opgenomen 

(2012: 605 verhuureenheden). Deze zijn allen verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt 

van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben. Het grootste deel van de contracten is 

gebaseerd op het “Koopgarant” principe waarbij sprake is van verleende kortingen op de marktwaarde tot 

maximaal 25%.  

 

Wooncompagnie bepaalt de balansposten die betrekking hebben op onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden op basis van de WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012).  

Omdat de WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012) achterloopt met de marktontwikkelingen heeft  

Wooncompagnie voorzichtigheidshalve een afslag op de WOZ-waarde doorgevoerd van 5%. 

Deze afwaardering van de balansposten, in vergelijking met de waarde gehanteerd vorig jaar, wordt 

gezien als een  schattingswijziging en wordt verwerkt ten laste van het resultaat.  

Voor de actief post betekent dit een afwaardering van - € 5,2 miljoen, voor de  

passief post - € 2,6 miljoen. Per saldo is het nadelig effect van de afwaardering op het resultaat van 2013  

- € 2,6 miljoen.  

9.3 Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 

 Deel-

nemingen 

 Latente 

belasting 

vord.   

 Overige 

effecten 

(beleggingen) 

 Subtotaal 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Stand per 31 december 2012 4  4.762  50  4.816 

Effect stelselwijziging derivaten -  996  -  - 

Stand per 1 januari 2013 4  5.758  50  4.816 

Resultaat deelneming -  -  -  - 

Dividend -  -  -  - 

Desinvesteringen -4  -  -  -4 

Waardeverminderingen -  7.888  -  8.884 

 Stand per 31 december 2013 -  13.646  50  13.696 

 

 

 

 

Subtotaal  Overige 

effecten 

(derivaten) 

 Te 

vorderen 

BWS 

subs.  

 Overige 

vorderingen 

(starters-

lening)                    

 Totaal 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Stand per 31 december 2012 4.816  1.651  127  -  6.594 

Effect stelselwijziging derivaten -  2.625  -  -  2.625 

Stand per 1 januari 2013 4.816  4.276  127  -  9.219 

Resultaat deelnemingen -  -  -  -  - 

Dividend -  -  -  -  - 

(Des-)investeringen -4  -  -26  280  250 

Waardeveranderingen 8.884  -203  -  -  8.681 

 Stand per 31 december 2013 13.696  4.073  101  280  18.150 

 

Alle posten hebben een looptijd naar verwachting > 1 jaar. 
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De beleggingen bestaat uit de participatie in Woningnet NV. Dit betreft een deelname in het aanbodmodel 

van woningen in het ROA gebied.  

 

De post derivaten betreft de waardering van de financiële instrumenten waarvoor geen hedge accounting 

kan worden toegepast. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf  9.10. 

 

De samenstelling van de verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen die leiden tot 

latente belastingvorderingen is als volgt: 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Langlopende schulden (disagio)             2.242  

 

         2.480  

Materiële vaste activa tdv de exploitatie                209               268  

Voorraad koopwoningen                 207                  36  

Voorziening derivaten   2.801            1.978  

Forward verliesverrekening (onderh. voorz.)            8.187                  -  

  

 

13.646            4.762 

 

Wooncompagnie presenteert met ingang van 2013 conform de herzien RJ 290 de embedded derivaten op 

de balans en in de winst en verliesrekening. Het gaat hierbij om één embedded derivaat. De optie die 

betrekking heeft op de range lening van ABN-AMRO. Deze aanpassing heeft geresulteerd in een 

aanpassingen van de openingsbalans van 2013 met volgende posten: 

 

 Een verhoging van de financiële vaste activa met € 2,625 miljoen, 

 Een verlaging van het eigen vermogen met € 1,359 miljoen en 

 Een verhoging post voorziening derivaten met € 3,984 miljoen. 

 

De getroffen voorziening voor het embedded derivaat, de optie op de range lening, wordt ieder jaar 

gemuteerd aan de hand van de marktwaarde. Op het geactiveerde bedrag in de financiële vaste activa 

wordt ieder jaar lineair 75k afgeschreven ten laste van de rentelasten. De wijzigingen in de RJ 290 

resulteren in een stelselwijziging in 2013 die wordt verwerkt conform hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen, 

waarbij de waarderingsverschillen worden verwerkt in het openingsvermogen.  

De vergelijkende cijfers hoeven hierbij niet te worden aangepast. 

 

Wooncompagnie heeft in 2013 een fiscale onderhoudsvoorziening gevormd. Dat heeft een fiscale verlies 

veroorzaakt van € 39,1 miljoen. Een deel van dit verlies ad. € 6,4 miljoen wordt achterwaarts verrekend 

met de fiscale winst gerealiseerd in 2012. De rest wordt verrekend met de verwachte fiscale winst de 

komende negen jaren. Voor het resterende bedrag wordt een actieve latente belastingvordering gevormd.  

Indien de latentie zou worden gewaardeerd tegen nominale waarde dan bedraagt deze circa € 210 miljoen,  

dit betreft met name het vastgoed. Naar verwachting zal deze latentie over het vastgoed niet tot 

afwikkeling komen binnen een afzienbare termijn. 

9.4 Voorraden 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

 

          6.420 

 

         3.621  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

 

          -             2.685  

Overige voorraden  

 

             344               320  

  

 

          6.764            6.626  
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9.4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 

 

  31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Koopwoningen nieuwbouw             2.797  

 

         1.655  

Koopwoningen bestaand bezit                1.760            776  

Kavels             1.634              1.155  

Parkeerplaatsen                 229                35  

  

 

          6.420            3.621  

9.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

 

  31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Londenhaven, Purmerend             -  

 

         986  

Wegwijzer, Middenmeer                -            502  

Herstructurering, Middenmeer             -              407 

Titus Brandsma, Middenmeer 

 

-  -1 

Stompetoren Noord, Stompetoren                 -               791  

  

 

          -            2.685  

   

 

 

9.4.3 Overige voorraden 

 

  31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Onderhoudsmaterialen             344  

 

         320  

  

 

          344            320  

 

9.5 Onderhanden projecten 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Kleine Sluis, Anna Paulowna 

 

             45               -  

Schapenlandje, Waterland 

 

             5              -  

  

 

          50          -  

9.6 Vorderingen 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Huurdebiteuren 

 

             694  

 

763              

Gemeenten 

 

             457               527  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

          7.370          1.792  

Overige vorderingen 

 

          1.393             2.159  

Overlopende activa 

 

             552               319  

  

 

          10.466          5.560  

 



 

Pagina 39 van 74 

 

Alle vorderingen, met uitzondering van de vordering op Woonzorggroep Samen ad. € 370k  

(zie paragraaf 9.6.3), hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de 

vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig 

voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

9.6.1 Huurdebiteuren  

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Totaal actieve en niet actieve huurders                  1.177                1.160  

Tussenrekening huurdebiteuren                      -11                  -26  

Betalingsregelingen                       67                     76  

Transitorisch gefactureerd                        -9                    -8  

af: voorziening dubieuze debiteuren                   -530                  -439  

  

                 694                   763  

 

De huurachterstanden kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd: 

 

    31-12-2013  31-12-2012  31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000  aantallen  aantallen 

   

 

 

 

 

 

 t/m 1 maand                  189                    215                     459                    582  

t/m 2 maand                    79                     53                     204                     225  

t/m 3 maand                    48                      53                     141                     174  

4 maanden en meer                  861                   839                     468                     410  

                 1.177                1.160                  1.272                  1.391  

9.6.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 BTW                      240                   238  

Vennootschapsbelasting                 7.130              1.554  

  

 

               7.370              1.792  

 

Voor een toelichting op de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar hoofdstuk 10.26. 

9.6.3 Overige vorderingen 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Verkoop huurwoningen                    189  

 

                983  

Woonzorggroep Samen   370                     502 

Kopers Westerpark                     187                   226 

Bouwfonds                386                      -  

Bouwtermijnen Londenhaven                     180    238 

Leeker Woonland BV                    -                   958  

Interim Vastgoedbeheer                     -                     166  

Overige debiteuren   257                      237                   

af: voorziening dubieuze debiteuren                 -176                  -1.151  

  

 

               1.393                   2.159  
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9.6.4 Overlopende activa 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Rente deposito's en rekening courant                     101  

 

                   190  

Nog te verrekenen servicekosten                       70                   86  

Trevin Kapitaalbijdrage                      125                      -  

Transitorische rente te vorderen BWS subsidies                         3                        5  

BWS subsidies                        -                     -  

Actus Notarissen                   148                     -  

Rente en aflossing o/g vooruitbetaald 

 

-  1 

Overige overlopende activa   105                                       37  

  

 

                  552                   319  

9.7 Liquide middelen 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Deposito's                     -                  291    

Rekening courant banken               8.082              17.956  

Kas                    1                      3  

  

            8.083              18.250  

 

De liquide middelen staan voor 100% ter vrije beschikking. 

9.8 Groepsvermogen 

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader 

toegelicht. 

9.9 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

 

 Stand per  

31 

december 

2012 

 Effect 

stelsel-

wijziging 

derivaten 

 Stand per  

1 januari 

2013 

 Dotaties  Onttrek-

kingen 

 Vrijval  Stand per  

31 

december 

2013 

  x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

 x € 

1.000 

 

x € 1.000 

 

    

 

 

 

      

Voorziening 

onrendabele 

investeringen en 

herstructureringen 

       

11.414 

 

- 

 

       

11.414 

 

3.808 

 

-7.723 

 

- 

 

7.499 

Onrendabele 

investeringen 11.414 

 

- 

 

11.414  -  -7.723  -  3.691 

Onrendabel verbeter 

projecten - 

 

- 

 

-  3.808  -  -  3.808 

 

    

 

 

 

      

Voorziening latente 

belastingverplichtingen 644 

 

656 

 

1.300  13.368  -  -  14.668 
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Overige voorzieningen 710  -  710  455  -60  -  1.105 

Overdracht 

erfpachtgronden 45 

 

- 

 

45 

 

- 

 -  

- 

 

45 

Projecten Schermer -  -  -  300  -  -  300 

Jubilea uitkeringen 155  -  155  23  -40  -  138 

Loopbaanbudget 415  -  415  5  -20  -  400 

Garantieverplichtingen 95  -  95  127  -  -  222 

 Totaal 12.768   

 

656 

 

13.424 

 

17.631 

 

-7.783 

              

- 

 

23.272 

 

    

 

 

 

      

 

 Voor een toelichting op de voorziening onrendabele investeringen wordt verwezen naar de 

toelichting op de materiële vaste activa in ontwikkeling. 

 In 2008 heeft Wooncompagnie enkele grondendie in erfpacht waren in eigendom verkregen. Bij 

de overdracht is overeengekomen dat Wooncompagnie een bijdrage van                € 150.000 

levert aan een jeugdbibliotheek en een bedrag van € 191.000 beschikbaar stelt voor nader te 

benoemen investeringen in leefbaarheidsprojecten. (Verwachte onttrekking < 1 jaar is   € 

45.000,-). De bijdrage voor de jeugdbibliotheek is geheel voldaan, het restant is beschikbaar 

voor leefbaarheidsprojecten. 

 De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen 

in de fiscale waardering van de materiële vaste activa, onderhanden projecten in opdracht van 

derden en financiële activa en passiva in deze jaarrekening. 

 Van de voorzieningen is een bedrag van  € 22.900 als langlopend (langer dan een jaar) aan te 

merken. 

9.9.1 Voorzieningen latente belastingverplichtingen  

 

 

     31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Derivaten                   1.018                  412    

Onderhoudsvoorziening               13.500              - 

Agio langlopende schulden                    150                      232  

  

            14.668              644  

 

9.10 Langlopende schulden 

 Stand per 31 

december 

2013 

 Aflossings-

verplichting 

2014 

 Resterende 

looptijd 

> 1 jaar 

 Resterende 

looptijd 

> 5 jaar 

 x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

        

Schulden/leningen overheid 13.171  -  1  13.170 

Schulden/leningen kredietinstellingen 458.043  31.819  66.204  360.020 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende 

zaken verkocht onder voorwaarden 74.417 
 

- 
 

74.417 
 

- 

Overige schulden 11.204  -  11.204  - 

 556.835  31.819  151.826  373.190 
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9.10.1 Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 

  Leningen  Leningen  Totaal 

 

overheid  krediet-    

     instellingen    

 

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

 

Saldo 1 januari             15.498  

 

        455.059  

 

                470.557  

Nieuwe leningen                      -               26.604                      26.604 

Mutatie leningen met een variabele hoofdsom                      -     15.630                               15.630  

Aflossingen -325                               -3.899                       -4.224  

Eind- en vervroegde aflossingen            -2.002             -35.351                     -37.353  

Saldo 31 december             13.171           458.043                   471.214  

 

De leningen overheid en kredietinstellingen bestaan voor € 7 miljoen uit commerciële leningen. 

Voor deze leningen heeft de kredietverstrekker een hypothecaire zekerheid gesteld van 50% van de 

WOZ-waarde, van 51 woningen in de gemeente Purmerend. 

 

Het vervalschema van de schulden overheid/kredietinstellingen naar rentepercentage is hieronder 

weergegeven: 

 

 

  Looptijd  Looptijd  Looptijd  Looptijd  Totaal 

    < 1 jaar  1<5 jaar  6<10 jaar  > 10 jaar  lening- 

 

              portefeuille 

Rentepercentage 

 

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

0% < 4%   

              

10.000  

           

20.000  

                     

61.502 

           

155.899 

           

247.401 

4% < 6%              17.500      40.879         12.507       131.919          202.805  

6% < 8%              -       9.645           303       11.060            21.008  

Totaal per 31 december 2013            27.500     70.524          74.312   298.878           471.214  

 

 

Het gemiddeld gewogen rentepercentage op leningen o/g bedraagt per 31 december 2013: 3,40%. 

(2012: 3,52%). Indien rekening wordt gehouden met de reeds afgesloten Swapcontracten bedraagt het 

gemiddeld gewogen rentepercentage per 31 december 2013: 4,03%. 

De reële waarde van de leningportefeuille bedroeg per 31 december 2013 € 532.642.890. 

 

De dertien gemeenten in het werkgebied nemen de achtervang positie in betreffende de borging van de 

rente en aflossingsverplichting van Wooncompagnie. Het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) 

is de primaire borg. De beoordeling van de financiële posities strekt zich uit over de prognosejaren 2013 

tot en met 2017. Het WSW heeft verklaard dat Wooncompagnie conform artikel 8 van het reglement van 

deelneming van het Waarborgfonds, voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid.  

Op grond daarvan kan Wooncompagnie gebruikmaken van de faciliteiten van het Waarborgfonds. Het 

totale geborgde schuldrestant door het WSW bedraagt per 31 december 2013 € 459 miljoen  

(2012: € 473 miljoen). 

 

Wooncompagnie heeft in 2010 vijf basisrenteleningen afgesloten (totaal groot € 55 miljoen). Dit betreffen 

langlopende financieringen waarbij op een bepaald moment de kredietopslag herzien gaat worden.  

Op het moment van renteherziening zal de basisrente onveranderd blijven en zal alleen de kredietopslag 

worden aangepast naar de dan geldende marktomstandigheden. Dit houdt een liquiditeitrisico in voor 

Wooncompagnie. Indien de bank en Wooncompagnie geen overeenstemming bereiken over de 

aanpassing van de kredietopslag zal de leningsovereenkomst worden beëindigd. Indien  op de 

herzieningsdatum een afrekening plaatsvindt uit hoofde van beëindiging dan dient terugbetaling van de 

hoofdsom plaats te vinden inclusief verrekening van het verschil tussen de basisrente en de rente op de 
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kapitaalmarkt over de rest van de looptijd. Dit betekent een herfinancieringrisico. De marktwaarde van 

deze leningen bedroeg per 31 december 2013 € 156k (positief).  

De waarde van de basisrenteleningen bedroeg  per 31 december 2012  - €  1,8 miljoen. 

 

De basisrentelening wordt niet gekwalificeerd als een lening met een embedded derivaat. 

 

Voor Wooncompagnie betreft dit de volgende basisrenteleningen:  

 

Verstrekker Hoofdsom 

x € 1.000 
Einde looptijd Herzieningsdatum Huidig rentepercentage 

BNG 25.000 1 november 2060 1 november 2015 2,640% basisrente + 0,24% opslag 

BNG 2.690 3 december 2042 3 december 2016 2,850% basisrente + 0,35% opslag 

BNG 6.500 3 december 2042 3 december 2016 2,850% basisrente + 0,35% opslag 

BNG 810 3 december 2042 3 december 2016 2,850% basisrente + 0,35% opslag 

BNG 20.000 2 april 2053 2 april 2016 2,715% basisrente + 0,30% opslag 

 55.000    

 

Wooncompagnie heeft in 2007 een range lening (groot € 16,6 miljoen) met een looptijd van veertig jaar 

afgesloten. De rente die op de lening wordt betaald is gebaseerd is op de 10 jaars Euro Swaprente. Voor 

de rente die per kwartaal wordt betaald geldt dat indien de 10 jaar Euro Swaprente  tussen 3,5% en 5,5% 

ligt Wooncompagnie 4,31% betaalt en dat indien de Swaprente buiten de genoemde bandbreedte valt 

Wooncompagnie 5,15% betaalt. De marktwaarde van deze lening bedroeg per jaareinde 2013 - € 2,06 

miljoen (2012: - € 2,43 miljoen). 

De range lening wordt conform de RJ 290 gekwalificeerd als een lening met een embedded derivaat. 

Conform de voorschriften uit RJ 290 wordt deze waarde van de optie in de jaarrekening verantwoord. 

 

De stelselwijziging is verwerkt conform hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen, waarbij de 

waarderingsverschillen worden verwerkt in het openingsvermogen. De vergelijkende cijfers hoeven 

hierbij niet te worden aangepast (zie paragraaf 4.5). 

 

Wooncompagnie past hedge-accounting toe ten aanzien van deze renteswaps. Het effectieve deel van de 

reële-waardeverandering van de renteswaps en de gehedgde vastrentende leningen worden direct 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Het ineffectieve deel van 

de waardeverandering van de renteswaps en de gehedgde vastrentende leningen worden verantwoord in 

de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. 

 

De onderneming documenteert de relatie tussen hedging instrument (interest rate swap) en onderliggende 

lening in een hedgetabel. De actuele waarde van de swaps was per 31 december 2013 - € 34,1 miljoen.  

(2012: - €  47 miljoen).  Er is geen CSA met de tegenpartij, in dit geval Deutsche Bank en ABN/AMRO, 

afgesloten. (CSA staat voor Collateral Support Annex). In een CSA komen partijen overeen om bij 

tussentijdse verschillen tussen oorspronkelijke en marktwaarde af te rekenen. 

 

Wooncompagnie heeft vijf swaps in portefeuille bij Deutsche Bank. Bij het afsluiten van de swaps zijn 

Mutual Termination Clauses (MTC) overeengekomen. Dit betekent dat beide partijen op de 

overeengekomen data het recht hebben om de swaps, tegen verrekening van de marktwaarde, vroegtijdig 

te beëindigen.  

Conform de beleidsregels derivaten, die sinds 1 oktober 2012 van kracht zijn, geldt voor  swaps met een 

break clause dat er één jaar voor de datum van de break een liquiditeitsbuffer aangehouden moet worden 

die gelijk is aan de marktwaarde, rekening houdend met een rentecurve die 2% lager ligt dan de actuele 

curve. 

 

 Om te voorkomen dat door de maatregel van het Ministerie een te groot beslag op de liquiditeitspositie 

van Wooncompagnie wordt gelegd is de wens van Wooncompagnie bij Deutsche Bank neergelegd om de 

MTC’s beter te spreiden in de tijd. Onder de voorwaarde dat de MTC’s worden omgezet in Mandatory 

Break Clauses(MBC) is Deutsche Bank akkoord gegaan met het verzoek van Wooncompagnie.  

Bij een MBC is een bindende overeenkomst tot unwinden van toepassing.  

Op 10 juni 2013 zijn de aanvullingen op de bestaande contracten getekend en is het proces afgesloten. 
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In de Swap met Deutsche Bank met een oorspronkelijke hoofdsom van € 28,4 miljoen is DB Smart index 

ingebouwd. Op basis van een overee gekomen formule wordt bij een positieve ontwikkeling van de index, 

die is gebaseerd op de verhouding tussen de 10 jaars en 2 jaars swaprente, de te betalen rente verlaagd tot 

minimaal 0%.  De prestatie van de index blijft achter op de verwachtingen.  

Dit betekent dat vooralsnog de maximum overeen gekomen rente van 5,75% wordt betaald.  

 

Voor hedge accounting doeleinden is het risico van veranderingen in de variabele interest die wordt 

betaald op financieringen als afgedekte positie aangewezen. De afgesloten al lopende en toekomstige 

financieringen evenals hoogst waarschijnlijke toekomstige financieringen zijn aangemerkt als afgedekte 

positie.  

Alle interest rate swaps die de onderneming heeft afgesloten zijn als hedging instrument aangewezen, 

voor zover deze het hiervoor genoemde variabele rente risico afdekken. 

 

RELATIE DERIVAAT MET ONDERLIGGENDE LENING

Type Bank Product Hoofdsom Stortings Einddatum Periode Break Rente ontvangen (O)

datum clauses Rente betalen (B)

D DB 2122764L SWAP IRS 654a 7.100.000 26-11-2007 4-10-2047 hele looptijd 5-7-2021
O = 3mnd E-0,005%           

B = 5,75%

D DB 5447561L SWAP IRS 654b 7.100.000 26-11-2007 4-10-2047 hele looptijd 5-1-2022
O = 3mnd E-0,005%           

B = 5,75%

D DB 5447563L SWAP IRS 654c 7.100.000 26-11-2007 4-10-2047 hele looptijd 5-7-2022
O = 3mnd E-0,005%           

B = 5,75%

D DB 5447564L SWAP IRS 654d 7.100.000 26-11-2007 4-10-2047 hele looptijd 5-1-2023
O = 3mnd E-0,005%           

B = 5,75%

L NWB Leningnr 750001 28.400.000 26-11-2007 4-10-2047 hele looptijd B = 3mnd E-0,005%

D DB 2628752L SWAP IRS 627 10.000.000 15-10-2010 15-10-2040 hele looptijd 15-7-2023
O = 3mnd eur           

B = 4,235%

L BNG Leningnr 750020 10.000.000 14-10-2010 15-10-2014 hele looptijd
B = 3mnd 

eur+0,37%

D DB 2628818L SWAP IRS 628 10.000.000 17-10-2011 15-10-2041 hele looptijd 15-7-2024
O = 3mnd eur           

B = 4,20%

L BNG Leningnr. 750025 1.150.000 14-10-2011 15-10-2015 hele looptijd
B = 3mnd 

eur+0,47%

BNG Leningnr. 750026 2.410.000 14-10-2011 15-10-2015 hele looptijd
B = 3mnd 

eur+0,47%

BNG Leningnr. 750027 1.830.000 14-10-2011 15-10-2015 hele looptijd
B = 3mnd 

eur+0,47%

BNG Leningnr. 750028 2.895.000 14-10-2011 15-10-2015 hele looptijd
B = 3mnd 

eur+0,47%

BNG Leningnr. 750029 1.715.000 14-10-2011 15-10-2015 hele looptijd
B = 3mnd 

eur+0,47%

Totaal leningen 10.000.000

D DB 3016960L SWAP IRS 629 10.000.000 27-7-2012 26-7-2052 hele looptijd 27-7-2019
O = 3mnd eur           

B = 3,895%

D DB 4706949L SWAP IRS 672 10.000.000 27-7-2012 26-7-2052 hele looptijd 27-7-2020
O = 3mnd eur           

B = 3,895%

L BNG leningnr. 75040 10.000.000 27-7-2012 26-7-2052Opslagherz 27-07-2017 B= 3 mnd eur + 0,75

BNG Leningnr. 75041 10.000.000 27-7-2012 26-7-2052Opslagherz 27-07-2020 B= 3 mnd eur + 0,88

D
ABN  

M000132223

Extendable 

SWAP Cash 

settled

15.000.000 1-7-2013 3-7-2023 hele looptijd Geen
O = 3mnd eur           

B = 1,84%

D
ABN  

M000132224

Reciever 

Swaption obv 

cash settlement

15.000.000 3-7-2023 3-7-2023 3-7-2023
cash 

settelm = 

2,70%

L BNG Leningnr 750046 15.000.000 1-7-2013 3-7-2023 hele looptijd B=3mnd eur + 0,75
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Toezichtbelemmerende bepalingen: 

De minister heeft in zijn brief van 7 juni 2013 aan de Tweede Kamer aangegeven dat alleen de bepalingen 

in de derivatencontracten die in directe zin de externe toezichthouders hinderen, als toezichtbelemmerend 

kwalificeren. Dit in relatie tot artikel 10 van de beleidsregels derivaten. Als toezichtbelemmerend worden 

uitsluitend gezien de bepalingen in de derivatencontracten die rechtstreeks verwijzen naar de artikelen 41 

en 43 van het Bbsh en de artikelen 70d tot en met 70i van de Woningwet. 

Geconcludeerd is dat de huidige contracten geen toezichtbelemmerende clausules bevatten waardoor het 

ministerie ons ook niet zal dwingen om de contracten voortijdig af te wikkelen. Het CFV heeft in een 

antwoordbrief d.d. 10 oktober 2013 aan Aedes de definitie van toezichtbelemmerende bepalingen, 

aangescherpt. De aanscherping van de definitie door CFV heeft geen gevolgen voor Wooncompagnie.  

Er zijn geen beleggingen die zijn gekoppeld aan schuldrestanten van leningen. 

9.10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

1 januari 

  

 

 Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 

 

78.647                         64.297       

Verminderingen/vermeerderingen na overdracht 

 

                   2.806              2.664  

Schuld per 1 januari 

 

               81.454               66.691  

   

 

 Mutaties 

  

 

 Bij: verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdr. 

 

-  10.905 

Af: teruggekochte onroerende zaken VoV 

 

-3.018  -2.439 

Opwaarderingen 

 

-  6.027 

Afwaarderingen 

 

-4.019  - 

  

-7.037  14.493 

31 december 

  

 

 Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 

 

75.774              78.648 

Verminderingen/vermeerderingen na overdracht 

 

            -1.357              2.806  

  

 

74.417              81.454  

   

 

 

9.10.3 Overige schulden 

 Stand per  

31 december 

2012  

 Effect 

stelselwijziging 

2013 

 Stand per  

1 januari 

2013 

 Mutaties  

2013 

  Stand per  

31 december 

2013 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   x € 1.000 

 

    

 

 

 

   

Derivaten 9.901  3.984  13.885  -2.681   11.204 

 

De wijzigingen in de RJ 290 resulteren in een stelselwijziging in 2013 die wordt verwerkt conform 

hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen, waarbij de waarderingsverschillen worden verwerkt in het 

openingsvermogen.  

De vergelijkende cijfers hoeven hierbij niet te worden aangepast. 

 

Wooncompagnie presenteert met ingang van 2013 embedded derivaten op de balans en in de winst en 

verliesrekening. Het gaat hierbij om één embedded derivaat: 

 

De optie die betrekking heeft op de range lening van ABN-AMRO heeft geresulteerd in  aanpassingen 

van de openingsbalans van 2013 met volgende posten: 

 Een verhoging van de financiële vaste activa met € 2,625 miljoen, 

 Een verlaging van het  eigen vermogen met € 1,359 miljoen en 

 Een verhoging post voorziening derivaten met € 3,984 miljoen. 
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De getroffen voorziening voor het embedded derivaat, de optie op de range lening, wordt ieder jaar 

gemuteerd aan de hand van de marktwaarde. Op  het geactiveerde bedrag in de financiële vaste activa 

wordt ieder jaar  lineair 75k afgeschreven ten laste van de rentelasten. 

9.11 Kortlopende schulden 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Schulden aan kredietinstellingen                   

 

                    14   117  

Schulden aan leveranciers 

 

               1.741               5.857  

Onderhanden projecten 

 

-  320 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

2.150                1.772  

Overige schulden 

 

553  595 

Overlopende passiva 

 

            9.965              9.846  

  

 

14.423              18.507  

   

 

  

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende 

schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 

 

9.11.1 Schulden aan kredietinstellingen 

 

  31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Schulden aan kredietinstellingen/overheid 

 

1  89 

Schulden aan gemeenten             13            28  

  

 

          14            117  

 

9.11.2 Onderhanden projecten 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

Projectopbrengsten 

Verwerkt resultaat 

Gedeclareerde termijnen 

 

 

 

           

- 

- 

- 

- 

 

   

         

14.526 

1.613 

-16.459 

320 

 

 

9.11.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

 

BTW 

 

          

1.783  

 

        1.390  

Loonheffing en sociale lasten 

 

           244               259  

Pensioenpremie 

 

104                            104  

Vroegpensioenpremie 

 

             19   19 

  

          2.150            1.772  
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9.11.4 Overige schulden 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Transitorische rente                 6.182             6.395  

Rente 4e kwartaal                        9                     11  

Afwikkeling diverse nieuwbouwprojecten                 1.671                945  

Vooruitontvangen huren                    833                   847  

DCO / Waterschap heffing 2010 schatting                       -                     10    

Deutsche Bank                    753                   675  

Belastingdienst huurtoeslag                    -                   379  

Reservering salariskosten                    517                   584  

  

 

            9.965              9.846  

   

 

 

9.11.5 Overlopende passiva 

    31-12-2013  31-12-2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Diverse overlopende passiva                    553                   595  

9.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 
Aansprakelijkheid VOF 

Wooncompagnie Project BV is met betrekking tot onderstaande VOF’s hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

schulden van deze VOF’s: 

 Vof Bot Bouwcompagnie te Hoorn;  

 Vof Bouw-meester-Compagnie te Zwaagdijk. 

 

Wooncompagnie Ontwikkeling BV is met betrekking tot Vof Polderkamer te Haarlem hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle schulden van deze Vof. 

 

Voorwaardelijke verplichting 

WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligo-verplichting. Voor Wooncompagnie gaat 

het om een bedrag van € 17,1 miljoen (2012 € 17,9 miljoen). Deze verplichting is voorwaardelijk.  

Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-

deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligo-verplichting. Het WSW verwacht 

voor de komende vijf jaar conform de actuele meerjarenliquiditeitsprognose geen beroep te doen op deze 

obligo-verplichting. 

 

Meerjarige lease- , onderhoud- en servicecontracten 

Er zijn contracten afgesloten met diverse leveranciers voor: 

 Onderhoud lift- en cv-installaties en kunststof kozijnen; 

 Lease kopieerapparaten; 

 Service brandmeldings- en inbraakinstallaties en (kantoor)apparatuur; 

 Onderhoud en licenties programmatuur.  

Overzichten van de contracten zijn aanwezig op de verantwoordelijke afdelingen.  

Totaal is er per jaar ca. € 2 miljoen mee gemoeid. 
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Aankoop appartementen 

 Wooncompagnie heeft in 2012 en 2013 totaal 60 woningen gekocht van een andere woningcorporatie. 

Het gebruiksrecht is aan deze partij teruggegeven in de vorm van een erfpacht voor een periode van 

respectievelijk één jaar ( 30 woningen Speet/Tongnaald) en drie jaar (30 appartementen De Oeverlanden). 

De verkoper heeft het recht de woningen bij afloop van de erfpachtperiode terug te kopen tegen de 

verkoopprijs. 

 

Verkochte woningen met een anti-speculatiebeding 

In 2008 heeft Wooncompagnie acht woningen verkocht met een anti-speculatiebeding. Er is 30% korting 

verleend op de taxatieprijs. De totale korting bedraagt € 620.000. Bij vervreemding, waaronder mede 

begrepen economische eigendomsoverdracht en verhuur binnen tien jaren na datum levering, is de koper 

verplicht dat bedrag alsnog aan Wooncompagnie te betalen. 

 

Planmatig onderhoud 

Onderhoud wordt verantwoord in het jaar waarin het is uitgevoerd. Op 31 december 2013 moet nog voor  

€ 3,2 miljoen (31-12-2012: € 2,1 miljoen) aan opdrachten voor planmatig onderhoud worden uitgevoerd. 

 

Nieuwbouw en herstructureringsprojecten 

Investeringen worden verantwoord in het jaar dat het is uitgevoerd. Op 31 december 2013 moet er nog 

voor € 23 miljoen exclusief BTW (31-12-2012: € 29,3 miljoen) aan opdrachten voor nieuwbouw en 

herstructureringsprojecten worden uitgevoerd. 

 

Aankoop grond ’t Zand, gemeente Schagen 

Op 21 mei 2007 heeft Wooncompagnie samen met Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. totaal 24 ha, 30 

are, 83 centiare grond gekocht in ’t Zand. De koopprijs bedraagt € 3.038.538. Beide partijen hebben 50% 

voldaan. Tevens zijn beide partijen een bijbetaling overeengekomen indien de bestemming van (een deel 

van) het verkochte onherroepelijk wordt gewijzigd, waardoor de kopers en/of haar rechtsopvolgers het 

verkochte kunnen gebruiken voor het beoogde doel zoals vermeld in de koopakte.  

Het desbetreffende artikel luidt als volgt: ‘Koper is voornemens het verkochte te gebruiken als 

bouwgrond ten behoeve van de bouw van woningen, met de daarbij behorende winkels, infrastructuur, 

groen, water etcetera, zulks in het kader van het/de in ontwikkeling zijnde/komende 

bestemmingsplan(nen) ter plaatse. De bijbetaling bedraagt € 12,50 per bruto centiare voor die gedeelten 

van het verkochte waarvoor de bestemming onherroepelijk wordt. 

De partijen hebben verklaard dat er sprake is of kan zijn van een bepaalde schuldverhouding op grond 

waarvan de koper jegens de verkoper tot enige betaling verplicht is of wordt. Deze schuldverhouding 

vindt haar oorzaak in de bijbetaling.  

Door de kopers is bij akte van 21 mei 2007 recht van hypotheek en pandrechten gevestigd op de 

aangekochte registergoederen tot een bedrag van € 3.038.538 tot meerdere zekerheid. 

 

Aankoop grond en opstallen Oudendijk, gemeente Koggenland 

Op 21 mei 2007 heeft Wooncompagnie de eigendom verkregen van de opstallen Dorpsweg 5 te 

Oudendijk, kavelgrootte 1 ha, 23 are, 40 centiare voor een bedrag van € 920.000, alsmede de daarnaast 

gelegen landbouwgrond groot 3 hectare, voor € 70.000. Ten behoeve van deze aankoop is samen met 

BAM Woningbouw en Delta Forte een sideletter getekend.  

De intentie was op deze locatie woningbouw ten behoeve van de Prinsenstichting te realiseren, maar de 

gemeente Koggenland verleent geen verdere medewerking.  

Vanaf medio 2008 wordt dit object te koop aangeboden. 

 

Aankoop grond Dergmeerweg, gemeente Schagen 

Op 14 juni 2007 heeft Wooncompagnie 5 ha, 89 are en 10 centiare cultuurgrond gekocht. Partijen zijn een 

bijbetaling overeengekomen indien de bestemming van (een deel van) het verkochte onherroepelijk wordt 

gewijzigd. Het desbetreffende artikel luidt als volgt: ‘Indien de bestemming van (een deel van) het 

verkochte onherroepelijk wordt gewijzigd, waardoor koper en/of zijn rechtsopvolgers het verkochte kan 

gebruiken voor woningbouw met bijbehorende winkels, kantoren, infrastructuur, water en groen etc. zal 

koper aan verkoper een bedrag betalen van € 20 per bruto centiare voor die gedeelten van het verkochte 

waarvoor de bestemming onherroepelijk wordt gewijzigd. Indien de bestemming 

maatschappelijke/educatieve/medische voorzieningen betreft wordt de bijbetaling € 10 per bruto centiare. 

Indien de bestemming wordt gewijzigd in sportvoorzieningen wordt de bijbetaling € 5 per bruto centiare. 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen heeft Wooncompagnie een recht van tweede 

(zekerheids)hypotheek verleend ter grootte van € 1.178.200.  
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Aankoop grond Spierdijk  

Op 28 januari 2008 heeft Wooncompagnie totaal 7 ha, 53 are en 55 centiare cultuurgrond gekocht. 

De koopprijs bedraagt € 1.290.325.  Tevens zijn partijen een bijbetaling overeengekomen voor die 

gedeelten van het verkochte waarvan de bestemming onherroepelijk wijzigt van € 15 per bruto centiare. 

Totaal  € 1.130.325. 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper heeft Wooncompagnie een recht van 

tweede (zekerheids)hypotheek verleend ter grootte van € 1.130.325 te vermeerderen met eventuele renten 

en kosten, die worden begroot op 20%, derhalve totaal tot een bedrag van € 1.356.390. 

Tevens is Wooncompagnie overeengekomen om deze aankoop via Bouwcompagnie Project B.V. in te 

brengen in de reeds opgerichte Vof Scholtens-Project-Compagnie. Hiervoor werd door partijen een akte 

voorkeursrecht ondertekend.  

 

Ten aanzien van de bouwkavels heeft Wooncompagnie de verplichting om twee bouwrijp gemaakte 

bouwterreinen aan verkopers te leveren. Dit betreft: J. Straathof  750 m2 voor een bedrag van € 60.000 en 

N. Koomen 750 m2 voor een bedrag van € 60.000. 

 

In 2014 wordt 5.764 m2 verkocht aan de gemeente Noord-Holland voor € 187.000. 

 

Aankoop grond Veilingweg Warmenhuizen, gemeente Schagen 

Op 10 november 2008 heeft Wooncompagnie 1 ha, 10 are, 55 centiare grasland gekocht. Partijen zijn een 

bijbetaling overeengekomen indien de bestemming van ( een deel van ) het verkochte onherroepelijk 

wordt gewijzigd, waardoor ( een deel van) deze gronden gebruikt kan worden voor het realiseren van 

bebouwing in de ruimste zin van het woord zal koper aan verkoper een bedrag betalen  van  

€ 110.550. 

 

Aankoop grond Veilingweg Warmenhuizen, gemeente Schagen 

Op 13 november 2008 heeft Wooncompagnie 74 are,15 centiare grasland gekocht. Partijen zijn een 

bijbetaling overeengekomen indien de bestemming van ( een deel van ) het verkochte onherroepelijk 

wordt gewijzigd, waardoor ( een deel van) deze gronden gebruikt kan worden voor het realiseren van 

bebouwing in de ruimste zin van het woord zal koper aan verkoper een bedrag betalen  van € 74.150. 

 

Aankoop grond Middenbeemster, gemeente Beemster 

Op 8 juli 2010 heeft Wooncompagnie het onverdeeld eigendom voor 99/100 verkregen van een kavel 

cultuurgrond te Beemster groot 7 ha 31centiare. De koopprijs bedraagt totaal € 770.435. 

Hollandkwartier B.V. heeft een recht van koop van 2/3 van de kavel tegen de verwervingsprijs 

vermeerderd met samengestelde rente die bestaat uit de driemaands Euribor plus 100 basispunten.  

Na tien en een half jaar heeft Wooncompagnie het recht het verkochte te verkopen aan Hollandkwartier 

B.V. tegen betaling van voorgenoemde koopsom. Dit herhaalt zich vervolgens elke vijf jaar nadien. 

Hollandkwartier B.V. betaalt aan Wooncompagnie een transactie-fee van 0,5 procent per jaar over de 

koopsom.  

 

Aankoop grond Wognum, gemeente Medemblik 

Op 3 juli 2008 heeft Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. een kavel cultuurgrond te Medemblik groot 27 

hectare verworven voor € 475.000. De huidige pachter van deze gronden is gerechtigd om per 3 juli 2014 

ca. 14 hectare van deze kavel te kopen voor een vaste koopsom van € 25.000 per hectare en per 3 juli 

2014 dan wel op 3 juli 2020 de resterende ca. 13 hectare eveneens voor een vaste koopsom van € 25.000 

per hectare te kopen. 

 

Aankoop grond Sint Maarten, gemeente Schagen 

Op 18 december 2009 heeft Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. 50% van het onverdeeld eigendom 

verkregen van een kavel bouwland te Sint Maarten groot 2 ha, 23 are. De koopprijs bedraagt € 196.152.  

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Wooncompagnie en een VOF bestaande uit USP 

en bouwbedrijf Ooms zal deze grond ontwikkeld worden. 

 

Stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) 

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft de borgstelling verleend ten behoeve van een tweetal 

geldleningen aan de Stichting DIGH:  

 hoofdsom € 0,9 miljoen, de borgstelling van Wooncompagnie bedraagt maximaal € 321.068.  
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 hoofdsom € 0,8 miljoen, de borgstelling van Wooncompagnie bedraagt maximaal € 399.530. 

DIGH maakt betaalbare woningbouw mogelijk voor mensen met een laag inkomen in 

ontwikkelingslanden en landen in een economische overgangsfase. Deze borgstelling betreft een tweetal 

woningprojecten in Zuid-Afrika. 

 

Pensioenverplichtingen  

Stichting volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 

toegezegd-pensioenregeling te verwerken als een toegezegde-bijdrageregeling. Dientengevolge zijn de 

risico’s verbonden aan deze pensioenregeling niet tot uitdrukking gebracht in de balans. 

Wooncompagnie heeft de toegezegdepensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens 

de verplichtingenbenadering. 

 

Wooncompagnie heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.  

Hiervoor in aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van 

dat jaar (middelloonregeling). 

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de 

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Wooncompagnie betaalt hiervoor premies 

waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 

toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 114%.  

Wooncompagnie heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

 

Mandatory break clauses 

Wooncompagnie heeft in de contracten met de banken afgesproken dat er geen sprake is van ‘margin 

calls’. Wel kennen de contracten zogenaamde ‘Mandatory Break Clauses’ op basis waarvan vervroegde 

aflossing onherroepelijk vastligt.  Het eerste moment waarop vervroegd zal worden afgelost valt in 2019 

(huidige marktwaarde van dit derivaat bedraagt totaal - €  3,3 miljoen).   

 

Verstrekte formele volmacht aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft aan alle aangesloten woningcorporaties gevraagd 

hen een formele volmacht te verstrekken. Die kan nodig zijn op het moment dat een corporatie in 

financiële problemen komt en het WSW in actie moet komen vanuit haar verantwoordelijkheid als 

bewaker van het onderlinge solidariteits- en garantiesysteem. Wooncompagnie heeft op 12 december 

2013 de akte houdende de overeenkomst tot lastgeving met privatieve werking/onherroepelijke volmacht 

ondertekend. Feitelijk is er niets veranderd op dat gebied, behalve het formaliseren van de volmacht. 

9.13 Verbonden partijen 

 
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Wooncompagnie en nauwe verwanten 

zijn verbonden partijen.  

 

Met de meeste van haar deelnemingen heeft Wooncompagnie naast haar aandelenbelang ook een 

zakelijke relatie, waarbij producten en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen. 

Deze transacties zijn steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme 

condities zijn overeengekomen. 
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10 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

10.1 Huuropbrengsten  

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Verhuureenheden in exploitatie              79.269              75.436  

Pachtopbrengsten                     323                      132  

af: huurderving leegstand                -1.733               -1.385 

af: huurderving oninbaar                   -376                   -285  

  

 

           77.483             73.898  

 

De huurverhoging 2013 was 4% (inflatie + 1,5%). 

In 2012 bedroeg de huurverhoging 2,3%. 

10.2   Opbrengsten servicecontracten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Overige zaken, leveringen en diensten                  1.334                1.255  

Nog te verrekenen met huurders                      -105                      -71  

af: huurderving                     -81                    -69 

  

 

                1.148                1.115 

   

 

 

10.3 Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Wijziging voorraad gereed product 

 

              965               5.756  

Wijziging voorraad onderhanden werk 

 

              -1.171               -  

Opbrengst verkopen nieuwbouw 

 

19.835  9.291 

Kostprijs opgeleverde werken en projecten 

 

           -18.711            -13.549  

  

918                                1.498  

10.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Resultaat verkopen bestaand bezit                  4.256               5.636  

Resultaat terugkoop/verkoop bestaand bezit                      266                      138  

Opbrengst verkopen diversen                     261                    - 

                   4.783                5.774 
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10.7 Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 

  2013  2012 

  x € 1.000  x € 1.000 

  

 

 Geactiveerde productie m.b.t. projecten vastgoedontwikkeling               875  827 

 

10.9 Overige bedrijfsopbrengsten 

    2013 

 

2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

Doorberekening kosten aan derden:        

- Overige derden                      297                   221  

- Woonpas inschrijvingen                       33                      34  

- Overige vergoedingen   5                          11  

subtotaal doorberekening administratiekosten aan derden                   335                    266  

 

Doorberekend aan interne projecten                     53  

 

                     69  

Woningnet uitkering dividend                       71                      54  

Interim Vastgoed                     266   165 

BTW voorgaande jaren                     83                     159  

Diversen                     152                   117 

  

                   960               830  

 

10.10 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Sociaal vastgoed in exploitatie   34.806              31.354                       

Onroerende- en roerende zaken t.d.v. de exploitatie                982                   1.260  

  

 

35.788              32.614 
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10.11 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

  2013  2012 

  x € 1.000  x € 1.000 

  

 

 Totaal overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 47.340 

 

2.546 

 

 

De samenstelling van deze post is als volgt: 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

Waardevermindering sociaal vastgoed in expl.   54.630  -2.361 

Waardevermindering  verbeter projecten 

 

3.808  - 

Afboeking acquisitiekosten projecten    2.068  - 

Resultaat koopgarant Londenhaven  2.129  - 

Afwaardering vrije sector kavels  -  -573 

Voorziening koopproject Stompetoren  -  -291 

Terugneming van waardeveranderingen  -  12.314 

Waardevermindering gronden Leeker Woonland  430  - 

Waardevermindering onr. zkn. in ontw. Proj. BV    773  - 

Dotatie voorziening onrendabele investeringen  5.580  -13.117 

Dotatie vz. projectontw. sociaal vastgoed   1.953  -2.848 

Dotatie vz. projectontw. comm. vastgoed  -  -3.567 

Vrijval voorziening onrendabele investeringen  -19.399  9.349 

Vrijval voorziening projectontwikkeling  -4.054  4.712 

Overige waardeveranderingen   -578  -1.072 

                   47.340   2.546 

 

10.13 Lonen en salarissen 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Bruto salarissen                 6.846               6.692  

Reservering vakantiedagen                      -68                   8  

Voorziening jubilea uitkeringen                       -17                     22  

Ontvangen ziekengelden                     -88                    -50  

Voorziening loopbaanbudget                        -1                      -1  

  

 

              6.672               6.671  

   

 

 

 

10.14 Sociale lasten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Sociale lasten                 999               952  
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10.15 Pensioenlasten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Pensioenlasten                 1.306               1.284  

 

10.17 Onderhoudslasten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Serviceverzoeken                  2.765                3.162  

Mutatieonderhoud                     629                   752  

Badkamer/Toilet                     178                   958  

Keukens                     696                   729  

Overige                     178                   284  

af: kosten eigen servicedienst                   -941                  -967  

subtotaal niet planmatig onderhoud                 3.505                4.918  

         

Contract onderhoud                  2.017                 1.914  

Planmatig en projectmatig onderhoud                7.946               12.479  

  

             13.468             19.311  

10.18 Leefbaarheid 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Leefbaarheid                 2.102               604  

 

 

In de post leefbaarheid is een bedrag van € 1,5 miljoen aan de gemeente Zeevang begrepen. Bij de 

overname van het woningbezit van de gemeente Zeevang in 1993 was de afspraak gemaakt dat, mocht er 

in de toekomst sprake zijn van verkoop van één van de woningen, deze woning eerst aan de gemeente 

Zeevang dient te worden aangeboden tegen de dan geldende boekwaarde. Gemeente Zeevang en 

Wooncompagnie vinden het handhaven van deze verplichting niet langer wenselijk en niet in het belang 

van de sociale volkshuisvesting binnen de gemeente. Om deze reden zijn de gemeente Zeevang en 

Wooncompagnie in 2013 overeengekomen dat deze afspraak komt te vervallen en dat de gemeente 

eenmalig een bedrag van € 1,5 miljoen zal ontvangen dat geoormerkt is en uitsluitend mag worden 

besteed aan doeleinden of prestatievelden die vallen onder de reikwijdte van het BBSH en de categorieën 

van gebouwen met een maatschappelijke bestemming. In beginsel dient dit bedrag door de gemeente 

binnen 5 jaar te worden besteed.  
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10.19 Lasten servicecontracten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Lasten servicecontracten                 1.203               1.101  

 

10.20 Overige bedrijfslasten 

  2013  2012 

  x € 1.000  x € 1.000 

  

 

 Beheerkosten           4.144            4.943  

Belastingen           4.280            4.077  

Verzekeringen              179               237  

Contributie Aedes                93                 97  

Overige lasten           4.224            1.300  

          12.920            10.654  

 

De beheerskosten van € 4,1 miljoen zijn als volgt te specificeren: 

 

  2013  2012 

  x € 1.000  x € 1.000 

  

 

 Overige personeelskosten           584            837  

Huisvestingskosten           344            444  

Bestuurskosten              290               335  

Algemene kosten                2.926                3.327  

          4.144            4.943  

 

 

De overige lasten zijn als volgt te specificeren: 

 

  2013  2012 

  x € 1.000  x € 1.000 

  

 

 Heffing CFV (saneringssteun)           2.956            -  

Heffing CFV (wijkenaanpak) -  258 

Verhuurdersheffing 287  - 

Aftersales nieuwbouwprojecten 204  196 

Vve’s 352  259 

Vervolgingskosten 8  19 

Vrijval nagekomen lasten nieuwbouw -  -82 

Dotatie voorziening -  534 

Kosten liberalisering energiemarkt 67  49 

Overige lasten 350  67 

          4.224            1.300  
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10.21 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

  2013  2012 

  x € 1.000  x € 1.000 

  

 

 Waardevermindering comm. vastg. in expl. -3.007  -2.416 

Terugneming waardevermindering comm. vastg. in expl. 2.221  - - 

Herwaardering comm. vastg. in expl. -3.868  - 

Overige mutatie comm. vastg. in expl 1.661  - 

Waardeverand. verplichtingen uit hoofde van onr. zkn VoV (actief) -8.183  - 

Waardeverand. verplichtingen uit hoofde van onr. zkn VoV (passief) 4.019  142 

  -7.157                             -2.274  

  

 

 

10.22 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Waardeveranderingen van derivaten                 726              -1.084  

Waardeverandering embedded derivaten 

 

      1.826                 - 

  

2.552  -1.084 

10.24 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Rente liquide middelen                112                200  

Rente deposito's                   3               2  

Rente rekening-courant                   58                 -5    

Rente BWS-subsidies                 7                10  

Overige rentebaten                670               599  

Rente kasgeldleningen u/g                 -                  60  

  

 

             850               866  

10.25 Rentelasten en soortgelijke kosten 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 Rente geldleningen            16.482          17.303  

Rente rekening courant  

 

           10                      -106   

Overige rentelasten             3.400            2.625 

  

 

        19.892          19.822  
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10.26 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

De belastingen die bestaan uit de vennootschapsbelasting kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 

Acute belastingen    

 

2.013 

 

-2.013 

Mutatie latente belastingvorderingen 

 

7.888  -379 

Mutatie latente belastingverplichtingen   -13.368  133 

  

 

-3.467  -2.259 

 

De acute belastinglast is als volgt bepaald: 

  

 

2013 

 

x € 1.000 

Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening 

 

-59.625 

   Wijzigingen  in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten -918   

Londonhaven (Bouwcompagnie Project BV) 1.735   

Het Leeker Woonland B.V. (Ontwikkel BV) -507   

Grondbank Polderkamer (vof Polderkamer) -379   

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 566   

Afschrijvingen op materiële vaste activa 32.609   

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 47.340   

Fiscale afwaardering gesloopte woningen -929   

Fiscale afwaardering Wegwijzer -459   

Fiscale afwaardering Titus Brandsma -114   

Fiscale afwaardering afgeboekte projecten -894   

Fiscale afwaardering Commercieel Vastgoed  (Beheer BV) -72   

Onderhoudslasten -57.796   

Leefbaarheid 304   

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde -2.552   

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten -949   

Andere rente baten en soortgelijke opbrengsten 327   

Rentelasten en soortgelijke kosten -877   

Resultaat deelnemingen  -1.679   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 7.157   

Saneringssteun – CFV 2.956   

Herinvesteringsreserve (vastgoed) -4.784   

 

  20.085 

Totaal fiscaal verlies   -39.540 

Terug te vorderen Vpb 2012 (carry-back 2013 to 2012)   2.013 

 

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk  ad – 6% 

wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde 

winstbestanddelen.  

Dit betreft ondermeer verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen 

op het vastgoed, de verwerking van interest, de fiscaal niet aftrekbare heffing van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting en door het vormen van de fiscale onderhoudsvoorziening.  
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Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar. 

10.27 Resultaat deelnemingen 

    2013  2012 

    x € 1.000  x € 1.000 

   

 

 V.o.f. Stompetoren Noord            -348          -  

V.o.f. Groene dijk  

 

           -4                      -   

Het Leeker Woonland BV             5            - 

  

 

        -347          -  

10.28 Overzicht van het totaalresultaat van de Groep 

Het overzicht van het totaalresultaat van de Groep is als volgt: 

 

 

2013 

 

x € 1.000 

Resultaat na belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening   -63.091  

      

Mutatie groepsvermogen -163.342    

Effect stelselwijziging derivaten 1.019    

Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie  99.232  

 

 

  -63.091 

   
   

   De herwaardering van het sociaal vastgoed in exploitatie is als volgt te specificeren: 

 

  2013 

  x € 1.000 

  Autonome mutatie sociaal vastgoed in exploitatie (zie paragraaf 10.29) -4.729 

Gevolgen van aanpassingen beleidsparameters en uitgangspunten (zie paragraaf 10.29) -165.504 

Herwaardering bij herclassificaties 3.182 

Terugname onrendabels voorgaande jaren  -1.183 

Afschrijvingen over historische kostprijs 16.876 

Afschrijvingen over bedrijfswaarde 17.938 

Waardeveranderingen via het resultaat 34.188 

  -99.232 
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10.29 Mutatie sociaal vastgoed in exploitatie 

 2013 

 x €1.000 

  

Bedrijfswaarde 1 januari 2013   865.302 

   

Autonome mutatie  -4.729 

   

Gevolgen van aanpassingen beleidsparameters en uitgangspunten   

- Indexatie huur -32.611  

- Indexatie bedrijfslasten -4.626  

- Indexatie personeelskosten -9.653  

- Indexatie onderhoudslasten -12.137  

- Indexatie restwaarde 3.500  

- huurprijsaanpassingen 19.263  

- norm onderhoudslasten 1.950  

- norm bedrijfslasten 19.882  

- norm verhuurdersheffing -161.953  

- norm verkopen 6.596  

- levensduuraanpassing  4.715  

- restwaardeinschatting -430  

  -165.504 

 

 

 

Gevolgen van mutaties in het bezit 

  

- Nieuwbouw 32.341  

- Aankoop / Overname 657  

- Verkoop -11.896  

- Verbetering 996  

- Sloop -1.011  

- Wijziging sociaal / commercieel 11.725  

  32.812 

 

 

Overige correcties in het bezit  -520 

Bedrijfswaarde 31 december 2013  727.361 
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11 Overige informatie 

 

11.1 Werknemers 

Ultimo 2013 had Wooncompagnie 130,6 werknemers in dienst (2012: 135,5). Dit aantal is gebaseerd op 

het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. 

11.2 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging over 2013 die het gemiddelde belastbare loon per jaar 

van ministers overschrijden. 

11.3 Bestuurders en commissarissen 

Wooncompagnie heeft één directeurbestuurder, dhr. J. W. Hendriks. Wooncompagnie maakt gebruik van 

de vrijstellingmogelijkheid die de wet biedt om de bezoldiging van de directeurbestuurder in deze 

paragraaf  niet te verstrekken. In paragraaf  11.3 is de bezoldiging van dhr. J. W. Hendriks te vinden in 

het kader van de WNT. 

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 
De leden van de Raad van Commissarissen zijn per 1 januari 2013 BTW-plichtig.  

De bezoldiging 2013 opgenomen in bovenstaande specificatie is inclusief BTW.  

11.4 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). 

 

Bezoldigingsgegevens: 

 

2013 2012 2013 2012

Naam

De heer J.F.T. Quick (voorzitter) 13.779€         10.414€                    -              -   

Mevrouw A. van Damme 8.616€           8.330€                      -              -   

De heer H.B. Wokke 10.905€         8.330€           1.263€         1.040€         

De heer A.J.M de Wit 11.556€         8.330€           1.263€         1.040€         

De heer K. Parie 12.343€         8.330€                      -              -   

De heer M.P.H. Stellingsma            -              -              -              -   

Mevrouw J.P.A. De Goede            -              -              -              -   

Totaal 57.198€         43.734€         2.526€         2.080€         

Als lid van de Raad van 

Commissarissen

Als lid van commissies

alleen invullen bij (gewezen) 

topfunctionaris

Naam functie

(gewezen) 

topfunctionaris 

(ja/nee)

met dienst-

betrekking 

(ja/nee) beloning

belastbare 

vaste en 

variabele 

onkosten-

vergoedingen

voorzieningen 

ten behoeve 

van beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

duur van het 

dienstverband 

in het jaar 

(in dagen)

omvang van 

het 

dienstverband 

in het jaar 

(fte)

(herrekende) 

WNT norm

De heer. Hendriks Directeurbestuurder ja ja € 183.266 € 33.097 € 216.363 365 1 € 228.599

De heer Quick Voorzitter RvC ja € 10.447 € 138 € 10.585 365 € 17.145

Mevrouw van Damme Lid RvC ja € 6.497 € 105 € 6.602 283 € 8.862

De heer Wokke Lid RvC ja € 9.400 € 27 € 9.427 365 € 11.430

De heer de Wit Lid RvC ja € 9.400 € 301 € 9.701 365 € 11.430

De heer Parie Lid RvC ja € 8.356 € 665 € 9.021 365 € 11.430

De heer Stellingsma Lid RvC ja n.v.t. n.v.t. 15

Mevrouw de Goede Lid RvC ja n.v.t. n.v.t. 15
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Bij het samenstellen van bovenstaande WNT verantwoording zijn de Beleidsregels toepassing WNT  

d.d. 26 februari 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt 

gehanteerd. 

Wooncompagnie herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 

onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen en heeft deze 

categorie in lijn met de door de minister voorgestelde gedragslijn niet in de WNT verantwoording 

betrokken. 

 

De WNT-norm voor topfunctionarissen in 2013 is € 228.599. De bezoldiging van toezichthouders mag 

niet meer bedragen dan 7,5% (voorzitter) of 5% (leden) van de geldende norm, ofwel € 17.145 

respectievelijk  € 11.430.  

De bezoldiging van de topfunctionarissen binnen Wooncompagnie past binnen de WNT. 
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Enkelvoudige Jaarrekening 

 

  



 

Pagina 64 van 74 

 

12 Enkelvoudige balans per 31 december 2013  

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) 

 

ACTIEF 

 

31-12-2013 

 

31-12-2012 

     Vaste activa 

    Materiële vaste activa 

    Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

727.361 

 

865.302 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen expl. 

 

9.573 

 

15.202 

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 

 

7.050 

 

7.458 

  

743.984 

 

887.962 

     Vastgoedbeleggingen 

    Commercieel vastgoed in exploitatie 

 

26.201 

 

33.013 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

73.060 

 

84.260 

Vastgoedbelegging in ontwikkeling bestemd voor eigen expl. 

 

4.532 

 

8.307 

  

103.793 

 

125.580 

     Financiële vaste activa 

    Deelnemingen in groepsmaatschappijen 14.3.1 26 

 

61 

Latente belastingvorderingen 

 

13.646 

 

4.762 

Overige effecten 

 

4.123 

 

1.701 

Te vorderen BWS-subsidies 

 

101 

 

127 

Overige vorderingen 

 

280 

 

0 

  

18.176 

 

6.651 

     Subtotaal vaste activa 

 

865.953 

 

1.020.193 

     Vlottende activa 

    Voorraden 

    Vastgoed bestemd voor de verkoop 

 

2.187 

 

811 

Overige voorraden 

 

344 

 

320 

  

2.531 

 

1.131 

     Vorderingen 

    Huurdebiteuren 

 

694 

 

727 

Gemeenten 

 

457 

 

215 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 14.3.2 5.728 

 

13.142 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

7.369 

 

1.791 

Overige vorderingen 

 

818 

 

1.126 

Overlopende activa 

 

531 

 

308 

  

15.597 

 

17.307 

     Liquide middelen 

 

7.162 

 

16.415 

     

     Totaal 

 
891.243 

 
1.055.046 
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PASSIEF 

 

31-12-2013 

 

31-12-2012 

     Eigen vermogen 

    Herwaarderingsreserve 

 

14.598 

 

131.919 

Overige reserve 14.3.3 347.737 

 

341.944 

Resultaat boekjaar 

 

-63.091 

 

-11.276 

  
299.244 

 

462.587 

     Voorzieningen 

    Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

 

7.499 

 

11.414 

Voorziening latente belastingverplichtingen 

 

14.668 

 

644 

Overige voorzieningen 

 

583 

 

900 

  

22.750 

 

12.958 

     Schulden 

    Langlopende schulden 

    Schulden/leningen overheid 

 

13.171 

 

15.498 

Schulden/leningen kredietinstellingen 

 

456.094 

 

453.109 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 

 

74.417 

 

81.454 

Overige schulden 

 

11.204 

 

9.901 

  

554.886 

 

559.962 

     Kortlopende schulden 

    Schulden aan gemeenten 

 

13 

 

28 

Schulden aan leveranciers 

 

1.740 

 

4.524 

Schulden aan groepsmaatschappijen 14.3.4 1.036 

 

4.099 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

2.053 

 

1.376 

Overige schulden 

 

227 

 

84 

Overige schulden en overlopende passiva 

 

9.294 

 

9.428 

  

14.363 

 

19.539 

     

     Subtotaal schulden 

 

569.249 

 

579.501 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Totaal 

 
891.243 

 
1.055.046 
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13 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 

  

2013 

 

2012 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

     Bedrijfsopbrengsten 

    Huuropbrengsten 

 

77.271 

 

73.653 

Opbrengsten servicecontracten 

 

1.148 

 

1.115 

Wijzigingen voorraad vg bestemd voor verkoop en oh projecten 

 

667 

 

0 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 

4.783 

 

5.775 

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 

 

875 

 

827 

Overige bedrijfsopbrengsten  

 

895 

 

758 

  

85.639 

 

82.128 

     Bedrijfslasten 

    Afschrijvingen op materiële vaste activa 

 

-35.660 

 

-32.614 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

-46.136 

 

4.127 

Lonen en salarissen 

 

-6.672 

 

-6.671 

Sociale lasten 

 

-999 

 

-952 

Pensioenlasten 

 

-1.306 

 

-1.284 

Onderhoudslasten 

 

-13.454 

 

-19.302 

Leefbaarheid 

 

-2.102 

 

-604 

Lasten servicecontracten 

 

-1.131 

 

-1.029 

Saneringssteun 

 

-2.956 

 

-258 

Verhuurdersheffing 

 

-287 

 

0 

Overige bedrijfslasten 14.3.6 -9.182 

 

-9.880 

  

-119.885 

 

-68.467 

     Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
-7.084 

 

-1.814 

     Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van 

effecten 

 

2.552 

 

-1.084 

Andere rente baten en soortgelijke opbrengsten 

 

325 

 

1.066 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

 

-19.847 

 

-19.721 

Saldo financiële baten en lasten 

 

-16.970 

 

-19.740 

     Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 

 

-58.300 

 

-7.893 

         Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

 

-4.556 

 

-2.540 

    Resultaat deelnemingen 14.3.7 -235 

 

-843 

     Resultaat na belastingen 

 

-63.091 

 
-11.276 
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14 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 

14.1 Algemene toelichting 

14.1.1 Stelselwijziging Derivaten 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten dat bepaalde aspecten van hedge-accounting en 

embedded derivaten binnen hoofdstuk 290 Financiële instrumenten verduidelijking en/of wijziging 

behoeven. Deze verduidelijkingen en wijzigingen betreffen vooral de bepaling van ineffectiviteit bij 

toepassing van kostprijshedge-accounting, het scheiden van embedded derivaten bij kostprijswaardering 

en de toelichting van liquiditeitsinformatie rondom hedge-accounting. De wijziging van de Richtlijn 

wordt van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2014. Gezien de maatschappelijke 

relevantie van adequate financiële verslaggeving rondom financiële instrumenten, beveelt de RJ echter 

aan om de gewijzigde Richtlijn toe te passen met ingang van boekjaar 2013. Wooncompagnie heeft de 

aanpassingen die betrekking hebben met de herziene RJ 290 in het boekjaar 2013 verwerkt. 

 

De Wijzigingen in de RJ 290 resulteren in een stelselwijziging die wordt verwerkt conform hoofdstuk 140 

Stelselwijzigingen, waarbij de waarderingsverschillen worden verwerkt in het openingsvermogen.  

De vergelijkende cijfers hoeven hierbij niet te worden aangepast. 

 

In 2013 heeft Wooncompagnie op grond van de overgang naar de herziene RJ290 het embedded derivaat 

i.v.m. de range lening van ABN-AMRO in de balans gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een 

aanpassing van de openingsbalans van 2013 met volgende posten: 

 Een verhoging van de financiële vaste activa met € 2,625 miljoen, 

 Een verlaging van het eigen vermogen met € 1,359 miljoen en 

 Een verhoging post voorziening derivaten met € 3,984 miljoen. 

De getroffen voorziening voor het embedded derivaat, de optie op de range lening, wordt ieder jaar 

gemuteerd aan de hand van de marktwaarde. Het geactiveerde bedrag in de financiële vaste activa wordt 

ieder jaar afgeschreven ten laste van de rentelasten. 

14.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk voor zover in dit hoofdstuk geen andere grondslagen zijn 

vermeld. 

 

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt 

verwezen naar de hoofdstukken 4 tot en met 7 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en 

winst-en-verliesrekening.  

14.2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen en resultaat deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde in 

overeenstemming met paragraaf  5.6.3 in de geconsolideerde jaarrekening.  

Het resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt bepaald en verantwoord in overeenstemming 

met hoofdstuk 6 in de geconsolideerde jaarrekening. 

14.2.2 Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen 

Vorderingen en schulden op groepsmaatschappijen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde 

van het verstrekte respectievelijk ontvangen bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs 

waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering. 
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14.3 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening  

per 31 december 2013 (x € 1.000) 

14.3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De deelneming betreft een deelneming in Wooncompagnie Holding B.V. te Schagen (100%-belang). 

 

  

31-12-2013 

  

x € 1.000 

         Netto vermogenswaarde per 31 december 2012 

 

61 

Netto vermogenswaarde per 1 januari 2013 

 

61 

Resultaat deelneming 

 

-35 

Netto vermogenswaarde per 31 december 2013 

 

26 

    

14.3.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen 

  

31-12-2013 

 

31-12-2012 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

               Wooncompagnie Holding B.V. 

 

5.724 

 

2.310 

Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. 

 

- 

 

5.334 

Vof Stompetoren Noord 

 

- 

 

3 

Bouwcompagnie Project B.V. 

 

- 

 

5.468 

Wooncompagnie Beheer B.V. 

 

4 

 

27 

  

5.728 

 

13.142 

 

Alle vorderingen op groepsmaatschappijen lopen per verslagjaar 2013 via Wooncompagnie Holding 

B.V. De te vorderen rente wordt berekend op basis van 1 jaars Euribor, op valutadatum, verhoogd met  

5 basispunten. 

14.3.3 Overige reserves 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

 

  

31-12-2013 

  

x € 1.000 

         Stand per 1 januari 2013, voor stelselwijziging 

 

462.586 

            Effect stelselwijziging derivaten 

 

-1.019 

Stand per 1 januari 2013, na stelselwijziging 

 

461.567 

      Uit resultaatbestemming 

 

-63.091 

      Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 

 

-99.232 

Stand per 31 december 2013 

 

299.244 

    

Ultimo 2013 is in totaal  € 243 miljoen (2012: € 433 miljoen) aan ongerealiseerde herwaarderingen in de 

overige reserves begrepen.  

Het gehele vermogen wordt binnen de kaders van de woonwet en afgeleid het BBSH besteed. 

 

14.3.4 Kortlopende schulden 

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende 

schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 
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14.3.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

 

Stichting volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie vormt samen met Wooncompagnie Holding B.V., 

Wooncompagnie Beheer B.V., Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. en Bouwcompagnie Project B.V. een 

fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond van de 

standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk 

aansprakelijkheid voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. 

 

14.3.6 Personeelskosten 

Ultimo 2013 had Wooncompagnie 130,6 werknemers in dienst (2012: 135,5). Dit aantal is gebaseerd op 

het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. 

 

14.3.7 Overige bedrijfslasten 

De accountantskosten maken onderdeel uit van de overige bedrijfslasten. In het boekjaar zijn de volgende 

bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: 

 

 

  

31-12-2013 

 

31-12-2012 

  

x € 1.000 

 

x € 1.000 

                    Controle van de jaarrekening 

 

96 

 

    55 

Andere controlewerkzaamheden 

 

10 

 

- 

Andere niet-controlediensten  

 

9 

 

11 

Totaal 

 

                115 

 

66 

 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Wooncompagnie en de in de 

consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 

accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 

14.3.8 Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen heeft betrekking op het resultaat van Wooncompagnie Holding B.V. (100%-

belang). 
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15 Verklaring van het bestuur en de Raad van Commissarissen 

 

15.1 Verklaring bestuur 

De directeur-bestuurder van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie, op grond van statuten 

belast met de bestuurlijke bevoegdheden, verklaart dat alle uitgaven in 2013 door Wooncompagnie 

uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn gedaan. De directeur-bestuurder heeft het 

jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. De jaarrekening omvat de enkelvoudige en de geconsolideerde 

jaarrekening.  

De jaarrekening is vastgesteld op 26 mei 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoorn, 26 mei 2014 

J.W. Hendriks, directeur-bestuurder 

 

 

 

15.2 Verklaring Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft, ingevolge artikel 11 lid 1a van de statuten, de jaarrekening en het 

jaarverslag onderzocht, heeft daarbij kennis genomen van de controleverklaring en heeft de vaststelling 

van deze jaarstukken goedgekeurd. 

 

Hoorn, 26 mei 2014 

Raad van Commissarissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer J.F.T. Quick, voorzitter                    De heer H.G. Wokke    De heer A.J.M. de Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer K. Parie                   De heer M.P.H. Stellingsma         Mevrouw J.P.A. de Goede 
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Overige gegevens 
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16 Statutaire resultaatbestemming 

In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 

resultaat. Artikel 70 van de Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen alleen uitkeringen mogen doen 

in het belang van de volkshuisvesting. 

17 Voorstel resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van 

Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat ad -€ 63.091.232 is aan de 

overige reserves onttrokken.  

18 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. 

19 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Op de volgende pagina is de controleverklaring opgenomen. 
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