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INLEIDING
Voor u ligt het Bestuursverslag van stichting Area over 2017. Area is een woningcorporatie die zich ten doel heeft gesteld uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Area werkt aan betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die ons écht
nodig hebben. Daartoe beheert Area 8.756 verhuureenheden in de gemeenten Uden en
Meijerijstad.

Stadsdichter Maarten van den Elzen schreef een gedicht ter gelegenheid van het v. 5

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2017
Speerpunten van beleid
Area heeft in 2017 sterk ingezet op verduurzaming. Via het projectmatig isoleren van
woningen en aanbrengen van zonnepanelen is “gemiddeld label B” op korte termijn binnen handbereik. De voorbereidingen voor een nog veel grootschaliger investeringsprogramma in zonnepanelen is gereed; in 2018 start een driejarig investeringsprogramma.
Daarnaast zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd op een bredere aanpak van duurzaamheid.
Er zijn een aantal grootschalige renovatieprojecten uitgevoerd, die we hanteren als middel voor verduurzaming en het creëren van meer sociale cohesie. In Meijerijstad is, na
stevige druk door de corporaties, een aanjaagteam sociale huur opgestart, dat de stagnerende woningproductie op gang moet brengen.
Het huurbeleid heeft zich gericht op een “eerlijke huur”. Dit staat voor het harmoniseren
van huurniveaus voor vergelijkbare woningen. Hiervoor worden de mogelijkheden van de
huursombenadering actief ingezet. Dit leidt tot een gedifferentieerde aanpak van de
huurverhoging.
Op het terrein van onze klantprocessen hebben we ingezet op intensivering van de digitale dienstverlening in combinatie met het open houden van andere kanalen voor mensen
die niet in staat zijn mee te gaan met de digitalisering.
In 2017 is onze BV-structuur geliquideerd. Dit past in de lijn van verdergaande transparantie en concentratie op de doelgroepen die ons écht nodig hebben.
Area heeft een gezonde financiële basis en opereert binnen alle, met de interne en externe toezichthouders afgesproken marges. Om te garanderen dat dit zo blijft, zijn strategische verkenningen uitgevoerd naar de duurzaamheidsopgave en de toekomstige woningbehoefte. Dit moet in 2018 resulteren in een nieuwe portefeuillestrategie voor de lange
termijn, waarin ook de duurzaamheidsopgave verwerkt is. Strategisch zien we ook een
sterk oplopende belastingdruk. Van 8% in 2012 tot 23% van de bedrijfslasten in 2017.
De combinatie van deze twee ontwikkelingen zet de continuïteit onder druk. Daarom zijn
we bezig om onze toetsingskaders op beleid en investeringen voortdurend aan te scherpen.
Vergelijking met het vorige boekjaar
De meeste posten op de balans en verlies- en winstrekening laten een trendmatige ontwikkeling zonder uitschieters en een stabiele kasstroom zien. Na de grote trendbreuk in
de marktwaarde in 2016 is de ontwikkeling in 2017 gematigd en volgt deze de ontwikkeling in de markt. Het grote verschil wordt gemaakt door de waardeveranderingen in de
vastgoedportefeuille. Dit wordt vooral veroorzaakt door de (des-)investeringen in het
vastgoed. Als we naar de voorgenomen investeringen in 2017 kijken, constateren we een
vertraging in een aantal projecten, wat een grote impact heeft op de kasstroomontwikkeling in 2017. Als gevolg daarvan is het voorgenomen financieringsplan 2017 niet in die
omvang uitgevoerd. Er kon volstaan worden met het aantrekken van een lening van € 5
miljoen euro. De verwachting is dat in 2018 deze projecten daadwerkelijk gerealiseerd
worden. Het verkoopbeleid is afgebouwd, waardoor dit geminimaliseerd is ten opzichte
van voorgaande jaren. Ten opzichte van 2016 speelt Area de ontwikkelingen rond de
administratieve lasten beheerskostentechnisch parten. Daarnaast is in 2016 veel geïnvesteerd in een nieuw dienstverleningsmodel, waarvan de kosten inmiddels in de organisatie zichtbaar zijn, maar de opbrengsten nog niet. De inverdieneffecten worden pas in
2019 écht zichtbaar in de organisatie. De onderhoudskosten zijn flink hoger dan in 2016.
Oorzaak is met name gelegen in het planmatig onderhoud. Deze waren al hoger begroot
als gevolg van de reguliere kosten voortvloeiend uit het planmatig meerjarenonderhoud,
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maar vallen extra hoog uit door een onverwacht groot beslag op vraaggestuurd onderhoud en het naar voren trekken van dak vervangingen om duurzaamheidsinvesteringen
in zonnepanelen zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.
Toekomstparagraaf: vooruitblik naar 2018
In de duurzaamheidsambitie verschuift de nadruk van het versterken van de basiskwaliteit van de bestaande voorraad via isolatieprogramma’s naar het projectmatig aanbrengen van zonnepanelen. Daarnaast worden beleidsdoelen geformuleerd op een breder terrein zoals circulariteit en wonen in het groen. Daarbij speelt bewustwording bij bewoners
en medewerkers een belangrijke rol.
De totstandkoming van een nieuwe portefeuillestrategie geeft inzicht in benodigde opgave en de financiële haalbaarheid daarvan. De gemeenten ontwikkelen een nieuwe woonvisie en Area is hierbij in een vroegtijdig stadium actief betrokken. Voor Area een wezenlijke herijking van de beleidsdoelen op het terrein van ons vastgoed. We verwerken deze
strategie in de meerjarenbegroting vanaf 2019. In het treasuryjaarplan wordt geconstateerd dat alle signalen nog op groen staan. Na de genoemde herijking wordt duidelijk of
de veilige trend in de lange termijnontwikkeling van investeringen en financieringen gehandhaafd kan blijven. Belangrijkste belemmering lijkt hiervoor de sterk stijgende belastingdruk te worden. Er zijn signalen dat dit door diverse ontwikkelingen zoals de koppeling van verhuurdersheffing aan de WOZ-waarde en maatregelen vanuit Europa alleen
maar slechter wordt.
Met de bewonersraad zijn afspraken gemaakt om te komen tot een “eerlijke huur”. We
vullen dit in door de maximale ruimte in de huursombenadering te zoeken, zodat woningen onder de streefhuur maximaal in prijs stijgen en woningen boven de streefhuur gelijk
blijven of dalen. In 2018 wordt een eerste stap gezet in het verlagen van relatief hoge
huren.
We gaan verder met het in hun kracht zetten van onze bewoners. In de projecten betekent dit dat we hen vroegtijdig betrekken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. In de
dienstverlening stemmen we onze diensten af op de vraag en de vorm die onze bewoners
wensen. We voeren o.a. een meer gebruikersvriendelijke woonruimteverdeling in. Hierbij
past ook meer maatwerk in de benadering van onze huurders en woningzoekenden.
We zien het aandeel ‘bijzondere doelgroepen’ zoals mensen met een beperking of een
indicatie, statushouders of mensen uit instellingen die zelfstandig gaan wonen sterk toenemen. Met betrokken zorgpartijen zetten we in op voldoende aanbod aan huisvesting en
de begeleiding vanuit de instellingen die hier onlosmakelijk aan verbonden is.
In de gefuseerde gemeente Meierijstad zijn nu drie corporaties actief, waar wij voorheen
een meer monopolistische positie hadden. Dit betekent veel in de samenwerking en afstemming van beleid. Dit wordt in 2018 geïntensiveerd, waarbij tevens gezamenlijk geopereerd wordt in een aanjaagteam sociale huur.
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Beschikbaarheid
Als gevolg van de verhoogde instroom van statushouders en andere bijzondere doelgroepen is besloten om de nieuwbouwopgave te verhogen en te stoppen met de verkoop van
DAEB-woningen.
Area bezit op 31 december 2017 in totaal 8756 verhuureenheden waarvan:
- 7728 zelfstandige woningen DAEB
319 zelfstandige woningen NIET-DAEB
163 onzelfstandige overige woongelegenheden DAEB (bijv. groepswoningen)
19 overige niet woongelegenheden DAEB
527 overige niet woongelegenheden NIET-DAEB
Mutaties in de voorraad:
In 2017 zijn per saldo 36 verhuurbare eenheden toegevoegd aan het bezit van Area:
- 26 woningen werden in exploitatie genomen door nieuwbouw
6 kamers werden in exploitatie genomen door splitsing
1 Bedrijfs- onroerend goed werd in exploitatie genomen door splitsing
2 woningen werden aangekocht
1 koopgarantwoning werd teruggekocht en in verhuur genomen
Betaalbare huren
Area legt de focus op de betaalbaarheid van het wonen. Ultimo 2017 is de huurprijsopbouw van de 8210 woningen in ons bezit als volgt:

Per eind 2017 is ruim 94% van ons woningbezit beschikbaar voor de primaire doelgroep.
Mede door de regelgeving rond het passend toewijzen zagen we dat de doelgroep met
een inkomen boven € 36.165 in de knel kwam. Van de 620 mutaties die we in 2017 hebben gehad, werden 36 woningen toegewezen aan mensen uit deze inkomenscategorie,
dat is 5,8%. De slaagkansen voor deze doelgroep is toegenomen. In 2016 werd nog
slechts 2,4% van de leegkomende woningen aan deze doelgroep toegewezen.
We zien dat het aantal mensen dat zich inschrijft voor een woning blijft toenemen. In
2017 zien we voor het eerst sinds 2015 ook het aantal actieve woningzoekenden toenemen.
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Toelichting op de financiële cijfers
Exploitatie
Area heeft ook in 2017 een gezonde, solide structuur, gebaseerd op een stevige exploitatiebasis. Dat is terug te zien in een zeer goede positie voor wat betreft solvabiliteit, Loan
to value, ICR en dekkingsgraad. Ook de ingerekende lange termijn-scenario’s geven niet
direct een zorgwekkend beeld. Toch is er aanleiding tot het maken van kanttekeningen
bij de mooie uitgangspositie.
Er is een aantal effecten die in toenemende
mate negatieve invloed uitoefenen op de kosten en baten van de exploitatie:
• Een structureel gematigde huurontwikkeling leidt tot slechts een geringe stijging van de inkomsten.
• Ons dienstverleningsmodel leidt tot een
betere klantbediening. Dat is in deze tijd, met een grote instroom van zwakkeren
in de samenleving binnen onze doelgroep, noodzakelijk om de leefbaarheid te
blijven garanderen, maar werkt kostenverhogend voor de organisatie.
• De toename van wet- en regelgeving heeft een negatieve invloed op de kostenontwikkeling van zowel personeelslasten, inhuur van expertise, accountantslasten
en automatiseringskosten. Dit leidt tot een substantiële toename van de bedrijfskosten.
• De ontwikkeling van niet stuurbare kosten, zoals de kosten van de verhuurderheffing, de saneringssteun, WOZ-heffing en vennootschapsbelasting is zorgelijk.
Daarmee ontstaat in de kostenontwikkeling een steeds negatievere verhouding
tussen stuurbare en niet-stuurbare kosten.
• De druk op verduurzaming van de woningvoorraad is hoog. De kosten die daarmee samenhangen ook.
• De bouwkosten- en onderhoudskostenontwikkeling houdt geen gelijke tred met
zowel de inflatie als de stijging van de huursom.
Vooralsnog zijn de buffers binnen Area voldoende, maar de effecten op langere termijn
zijn nog ongewis en geven aanleiding tot het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen.
Daeb en Niet-Daeb exploitatie
Per 1 januari 2017 is het woningbezit van Area verdeeld in een Daeb-exploitatie en een
Niet Daeb-exploitatie. Los van de details betreft het Niet-Daeb-gedeelte van de exploitatie van Area die woningen, die geëxploiteerd worden met een huur boven de liberalisatiegrens van € 710,68. Daarnaast is hier ook zogeheten commercieel vastgoed in ondergebracht. Hiertoe zijn wettelijk ondermeer de exploitatie van geliberaliseerde huurcontracten, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsonroerend goed bestempeld. In deze jaarstukken speelt dit onderscheid nog een ondergeschikte rol, met dien verstande dat bij de
jaarstukken een splitsing van de financiële cijfers wordt opgeleverd.
Financiële Continuïteit
De Financiële continuïteit, gebaseerd op de normen zoals gehanteerd door het WSW, laten een gezonde financiële situatie zien. Doorrekeningen voor de komende jaren geven
géén aanleiding om te veronderstellen dat dit op korte termijn zal veranderen. Wel geven
de hiervoor genoemde ontwikkelingen aanleiding om de financiële toekomst, gezien de
ontwikkeling van de eisen die aan ons worden gesteld en de externe financiële druk die
ons opgelegd wordt, nadrukkelijk actief te blijven volgen.
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Financiële ratio's WSW
1.
2.
3.
4.
5.

WSW norm

2017

2016

1,40
1,00

2,18
1,70
22%
49%
74%
46%
16%

2,53
1,84
22%
47%
74%
47%
16%

ICR *
DSCR *
LTV op basis van marktwaarde
LTV op basis van bedrijfswaarde
Solvabiliteit op basis van marktwaarde
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde
Dekkingsratio

< 75%
> 20%
< 50%

* gewogen financiële ratio's

Vermogensontwikkeling
Het Eigen Vermogen van Area laat het volgende beeld zien:

Eigen Vermogen volgens jaarrekening 2017
Bedragen x € 1000-,-

Vermogen per 1 januari 2017
Mutatie 2017
Vermogen per 31 december 2017

ongerealiseerd gerealiseerd Totaal
451.789
235.849 687.638
-3.632
16.212
12.580
448.157
252.061 700.218

Van het Eigen Vermogen, berekend op basis van Marktwaarde in verhuurde staat conform het Basishandboek Woningcorporaties, is ca. 36% gerealiseerd (2016: 34%).
Beschouwen we de mutatie op de Vermogenscomponenten naar Daeb- en Niet-Daebgerelateerde componenten dan ontstaat het volgende beeld:

Overige
Herwaarderings- Herwaarderingsreserves, niet
reserve DAEB
reserve niet
Totale
zijnde
vastgoed in
DAEB vastgoed in herwaarderingsre herwaarderingsexploitatie
exploitatie
serve
reserve

Boekwaarde per 1-1-2017
Totale mutatie 2017
Boekwaarde per 31-12-2017

ongerealiseerd

ongerealiseerd

€

€

ongerealiseerd

Totaal

gerealiseerd
€

€

445.982

5.807

451.789

235.849

-5.937

2.305

-3.632

16.212

687.638
12.580

440.045

8.112

448.157

252.061

700.218

Het vermogen neemt in 2017 toe met de waarde van het resultaat uit de Winst- en
Verliesrekening. De herwaarderingsreserve (het ongerealiseerde deel van het vermogen)
van het Daeb-gerelateerde vastgoed daalt voornamelijk door een lichte afname van de
marktwaarde. Dit is grotendeels het gevolg van het gematigde huurbeleid.
Jaarlijks wordt door Area het meerjarenbeleid doorgerekend om de continuïteit van de
organisatie te toetsen aan de ambities. Daarin is vastgesteld dat de ambities van de
organisatie passen binnen het financiële kader van de onderneming.
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Marktwaardeontwikkeling 2016 - 2017
Als waarderingsgrondslag wordt de actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat)
toegepast. De portefeuille heeft zich ontwikkeld naar een waarde van
€ 895.687.976 ultimo 2017. In 2016 bedroeg de marktwaarde in verhuurde staat van de
Area portefeuille € 882.835.642. Dat betekent een waardeontwikkeling van 1,5 %. Deze
ontwikkeling is een stuk gematigder dan de marktwaardeontwikkeling op basis van “vrije
verkoopwaarde”, ondermeer door de zeer gematigde huurontwikkeling bij Area.
De belangrijkste effecten die leiden tot de huidige waardestijging zijn de volgende:
• In 2017 hebben zich mutaties in het bezit voorgedaan. Dat gaat om 29 nieuw in
exploitatie gekomen woningen. Deze zijn allen meegenomen in de berekening van
de marktwaarde. Daarmee ontstaat een surplus op de totale waardering.
• Als gevolg van de Woningwet 2015 moeten toegelaten instellingen hun vastgoed
waarderen door gebruik van een voorgeschreven handboek. Dit handboek, als onderdeel van de regeling toegelaten instelling volkshuisvesting 2015, voorziet in de
rekenregels en te gebruiken normen en parameters om tot de marktwaarde te
komen. Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd en gevalideerd. Met de actualisatie van het handboek is de marktsituatie anno 2017 verwerkt. Hierdoor is voor
2017 de opwaartse markt meegenomen waarin het vastgoed in exploitatie van
Area zich bevindt. Daarnaast heeft de validatie vanuit 2016 geleid tot het ‘finetunen’ van de methodiek om te komen tot een waardering. Daar waar in het
verslagjaar 2016 gesproken werd over een het toepassen van een cafetariamodel
met verschillende keuzemogelijkheden, zijn deze voor verslagjaar 2017 strakker
gekaderd.
Belangrijkste interne ontwikkelingen
In 2017 zijn in het kader van de nieuwe woningwet een aantal belangrijke zaken bij Area
aangepast. Zo is door de Autoriteit Woningcorporaties definitief akkoord gegeven op het
scheidingsvoorstel van Area waarin de woningvoorraad en daarmee de exploitatie, gesplitst wordt in een Daeb en een niet-Daeb gedeelte. Daarmee is Area op dit punt compliant. In de bedrijfsvoering is in 2017 veel aandacht gegeven aan verdere administratieve kadering van de verplichtingen voortvloeiend uit de Woningwet en de voorbereiding
van de administratieve scheiding van het Daeb- en Niet Daeb-bezit. Tevens maken we
ons op voor de omschakeling van de berekening van de marktwaarde van de basis-versie
naar de full-versie. Dit bevordert vanaf eind 2018 een meer integrale financiële sturing
binnen de gehele organisatie. Inmiddels zijn de benodigde contracten gesloten met een
taxatie-bureau en een softwarebedrijf, hebben we ons verzekerd van voldoende ondersteuning voor een goede invoering en zijn intern alle belanghebbenden aangeschakeld.
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DE ORGANISATIE
Toelating en inschrijving van stichting Area
Datum toelating
: KB 10 november 1978, nummer 16
Laatste wijzigingsdatum statuten : 9 januari 2017
Inschrijving Kamer van Koophandel : 16024880
NRV-nummer
: 2213
Relatie en verbindingen met andere rechtspersonen
Area had tot eind 2017 een drietal bv’s, te weten
Area Partner B.V.
100% (holding)
Area Project B.V.
100% (projectontwikkeling)
Area Service B.V.
100% (dienstverlening)
Area Project b.v. is op 14 december 2017 gefuseerd met Area Partner b.v.
Area Partner b.v. is op 15 december 2017 gefuseerd met Stichting Area.
Area Service b.v. is op 18 december 2017 ontbonden.
Daarmee is de nevenstructuur van Area geheel verdwenen.
Overige rechtspersonen
Area is verder:
•
lid van de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes;
•
lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW);
•
vertegenwoordigd in 44 Verenigingen van Eigenaren, waarin Area woningbezit
heeft. Daarvan voeren we bij 21 verenigingen het bestuur/beheer uit;
•
lid van Lente, een samenwerkingsverband van Brabantse woningcorporaties die de
maatschappelijke opgave centraal stelt in haar functioneren.
Mission statement en kernactiviteiten
Area werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen voor mensen die ons écht nodig hebben.
Dit impliceert dat we ons vooral richten op de primaire doelgroep met een kleine portemonnee en mensen met een zorgvraag. Dit heeft onder meer geleid tot een zeer kleine
niet-Daeb portefeuille en een beleid dat gericht is op een groot aandeel betaalbare woningen. Het werkgebied bestaat primair uit de gemeente Uden en Meierijstad. Onze
kernactiviteiten zijn het betaalbaar verhuren, onderhouden en verduurzamen van onze
bestaande woningen, het waar nodig uitbreiden van onze voorraad en het leveren van
maatwerk in onze dienstverlening.
Bestuur
Het bestuur van Area is opgedragen aan de directeur-bestuurder. In 2017 was dat de
heer Jan van Vucht (herbenoemd per 1 januari 2016).
De Raad van Commissarissen (RvC)
De Raad van Commissarissen bestond op 31-12-2017 uit 6 personen:
Eric Kemperman (voorzitter)
Wim Bruinenberg
Henk Vos
Nanda de Wilde
Tinie Kardol
Stefan van Kessel
De Ondernemingsraad (OR)
De OR bestond op 31-12-2017 uit 5 personeelsleden:
Tonnie van den Boogaard (voorzitter)
John Sleegers
Annelies Janssen
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Nellie Essens
Lisette Brus
De Bewonersraad
Aan het eind van 2017 bestond de Bewonersraad van Area uit de volgende 9 personen:
Carola de Bruin
Betty Roozeboom
Ilham El Kadouri
Jeanneke Callaars (secretaris)
Koos Michilsen
Rietje Methorst
Ruud Dame (voorzitter)
Riny van Dijk (penningmeester)
Ad Heerkens
De Regionale Klachtenadviescommssie (KAC)
Area is vanaf 1 juni 2016 aangesloten bij de Regionale Klachtenadviescommissie (KAC).
Urgentiecommissie
Op 31-12-2017 is de samenstelling van de urgentiecommissie als volgt:
Ester Biezen
Jan-Willem Popelier
Annemiek Wierdak (voorzitter)
Werkapparaat
Organogram:

Per 31 december 2017 heeft Area 85 medewerkers in dienst en een personeelsbezetting
van 77,1 FTE.
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VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG
In het BTIV is bepaald dat Area als toegelaten instelling uitsluitend werkzaam mag zijn
op het gebied van de volkshuisvesting. Dit is opgenomen in de statuten van Area. In het
BTIV worden de verantwoordingsvelden genoemd, waarop de toegelaten instelling zich in
het bijzonder dient te verantwoorden. Op die verantwoordingsvelden is dit jaarverslag
gebaseerd. De in dit volkshuisvestingsverslag opgenomen financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekening 2017.
In het Jaarplan 2017 en de prestatieafspraken 2017 is voortgeborduurd op het koersplan
“vooruit naar de bedoeling”. Hierin staan beleidsvoornemens geformuleerd, die zijn
vertaald naar hoofddoelstellingen.

Gevoerd beleid voor bouwen, kopen, slopen en onderhouden van
woongelegenheden en omgeving
Bouwen
In 2017 zijn 2 nieuwbouwcomplexen opgeleverd, te weten 18 woningen President Kennedylaan in Uden en 8 woningen Babarahoeve in Veghel.
Kopen
In 2017 werden twee woningen aangekocht. Het betreft twee woningen in de Bogerd in
Uden.
In 2017 zijn in totaal 36 verhuureenheden aan het Daeb-bezit toegevoegd, te weten 26
woningen door nieuwbouw, 2 woningen door aankoop, 6 kamers door splitsing en 1 woning doordat een teruggekochte koopgarantwoning in verhuur is genomen. Er is 1 bedrijfsruimte toegevoegd aan de niet-Daeb door splitsing.
Nieuwbouw/aankopen

2017
Daeb

President Kennedylaan
Uden (nieuwbouw)
Barbarahoeve Veghel
(nieuwbouw)
Bogerdstraat Uden
(aankoop)
Past. Van Doornstraat
Uden (aankoop)
Koopgarantwoning in
verhuur genomen
Totaal

18

NietDaeb
0

8
1
1
1
29

0

Slopen
In 2017 werden géén woningen door sloop uit exploitatie genomen.
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Onderhouden van woongelegenheden
In 2017 is voor ruim € 11.918.154 aan Planmatig Onderhoud en Interieurverbetering op
verzoek uitgevoerd.

Omgeving
Leefbaarheid
Een van de doelstellingen van Area is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid
door wijken en buurten waar wij bezit hebben, schoon, heel en veilig te houden.
In complexen of buurten die extra aandacht verdienen, is door Area samen met bewoners en met andere partners zoals de gemeenten, Ons Welzijn en politie breed ingezet
om de leefbaarheid te verbeteren.
Op het terrein van het verbeteren van de leefbaarheid zijn er in 2017, samen met bewoners en instanties, diverse projecten uitgevoerd om leefomstandigheden in buurten en
wijken te verbeteren.
In 2017 is een totaalbedrag van € 394.902 uitgegeven aan leefbaarheid.
Kosten leefbaarheid sociaal
€ 181.017
Kosten leefbaarheid fysiek
€ 179.066
Leefbaarheid wijkeconomie Flatwijk € 1.498
Overige kosten leefbaarheid
€ 9.548
Voor elkaar
€ 11.271
Buurtbemiddeling
€ 12.500

In bovenstaand overzicht zijn in de kosten voor leefbaarheid geen personeelskosten
opgenomen. De werkelijke kosten liggen daardoor hoger.
Leefbaarheidsbudget ‘Voor Elkaar’
Net als voorgaande jaren wordt er goed gebruik gemaakt van het leefbaarheidsbudget
Voor Elkaar. Voor geheel Uden, Veghel en alle kerkdorpen zijn er in 2017 allerlei
activiteiten georganiseerd ter bevordering van de leefbaarheid.
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Buurtnetwerken en zorgnetwerk
Area participeert in buurtnetwerken en een lokaal zorgnetwerk. In deze netwerken vindt
afstemming plaats met wijkpartners. Deze inhoudelijke afstemming gaat onder meer
over leefbaarheid, veiligheid, overlastsituaties, zorg, maar ook over werkafspraken als
het gaat over de afstemming van verschillende werkzaamheden in de wijk.
Binnen de gemeente Veghel (per 1-1-2017 deel uitmakend van de nieuwe gemeente
Meijerijstad) participeert Area in het signaleringsoverleg. Aan dit overleg wordt door de
politie, GGZ, Novadic verslavingszorg, de gemeente, Ons Welzijn, Jeugdzorg, Dichterbij,
het Verdihuis en Bemoeizorg deelgenomen. Binnen dit overleg worden complexe meervoudige probleemsituaties behandeld en gecoördineerd. Area ervaart het als een gemis
dat zo’n overleg niet ook binnen de gemeente Uden plaatsvindt.

Huisvesting ouderen, gehandicapten en personen die zorg en begeleiding nodig hebben
Meerdere complexen uit ons bezit hebben specifieke voorzieningen gericht op mensen
met een functiebeperking. Vaak zijn dat wooneenheden voor senioren (zoals onze aanleunwoningen) en voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Om klanten met een lichamelijke beperking zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten
wonen, wordt samengewerkt met de gemeenten. Voor individuele voorzieningen worden
in overleg met de gemeente WMO-gelden ingezet.
Wij werken samen met Dichterbij, Verdihuis, SWZ, Chapeau, Ons Huis, Regionaal Autisme Centrum, Zelo, Oosterpoort, Labyrinth en GGZ. De samenwerking is gericht op het
bieden van specifieke huisvesting in combinatie met zorg of begeleiding.
Area stimuleert de doorstroming van senioren naar een meer passende woning. Net als
in 2016 hebben wij in 2017 een pilot voortgezet om te bevorderen dat huishoudens van
55 jaar en ouder doorstromen naar een meer passende woning. Het betreft huishoudens
die in een eengezinswoning met 3 of meer slaapkamers woonden. Met gebruikmaking
van een verhuiskostenvergoeding zijn in 2017 in totaal 23 huishoudens verhuisd naar
een 55+ gelabelde woning. Daarbij werd voor € 69.000 aan verhuiskosten uitbetaald.

Bij voorrang passend huisvesten van de primaire doelgroep
Uit onderstaand schema blijkt dat Area in 2017 3% van de 10% ruimte heeft
benut om betaalbare woningen te verhuren aan woningzoekenden met een hoger
inkomen dan € 36.165,-. Daarmee blijven we ruim binnen de norm zoals gesteld door de
Europamaatregel.
Inkomensverantwoording 2017
Inkomen

Netto-huur

< €36.165
< €36.165
> €36.165
> €36.165
Totaal

<
>
<
>

€
€
€
€

710,68
710,68
710,68
710,68

Aantal verhuringen
581
3
19
17
620

Percentage
93,71%
0,48%
3,07%
2,74%
100%

Door de Europamaatregel wordt Area sterk beperkt in de mogelijkheid om huishoudens
met een inkomen boven € 36.165 te huisvesten.
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In 2017 hebben wij aan 17 huishoudens met een inkomen hoger dan € 36.165 een woning verhuurd met een hogere huur dan € 710,68. Aan 19 huishoudens met een hoger
inkomen dan € 36.165 hebben wij een woning met een huur onder € 710,68 toegewezen.
Daarmee hebben we slechts 3% van de 10% ruimte benut die de Europamaatregel ons
biedt. Van de 620 mutaties zijn dus 36 woningen toegewezen aan huishoudens met een
inkomen boven € 36.165,-. Dat betekent voor deze betreffende woningzoekenden dat zij
zijn aangewezen op marktpartijen om een woning te huren.

Toewijzen, verhuren en verkopen van woningen
Mutaties huurwoningen
In 2017 had Area 620 mutaties (inclusief nieuwbouwtoevoegingen en kamers) en een
mutatiegraad van 7,5%.
Deze 620 aanbiedingen zijn als volgt verspreid over de verschillende modellen:
Aanbodmodel
69,5%
Lotingmodel
9,6%
Directe verhuur
2,1%
Bemiddeling
18,8%

m ut at ie pe r ce nt a ge
10
8
6
4
2
0

7,3

7,56

2012

2013

8,56
7,31

2014

7,55
6,42

2015

2016

2017

Verdeling over leeftijdscategorieën toegewezen woningen:

Wat opvalt is dat er in 2017 meer is toegewezen aan de leeftijdsgroep onder de 54 jaar.
Dat de toewijzingen aan de groep tussen 55 en 75 jaar is afgenomen en dat de toewijzingen aan de leeftijdsgroep boven de 75 jaar stabiel is gebleven.
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Woningzoekenden
Op 31-12-2012 had Area 17.918 geregistreerde woningzoekenden. Op 31-12-2017 was
dit aantal gestegen tot 30.495. Het aantal actieve woningzoekenden bedraagt 3.744. Dat
wil zeggen dat 12,3% van onze woningzoekenden in 2017 minimaal 1 keer op een leeggekomen woning heeft gereageerd. De overige 87,7% van de ingeschrevenen had (nog)
geen reden om te reageren. Het aantal actieve woningzoekenden is ten opzichte van
2016 met 12,5% toegenomen.

Huisvesting van statushouders
Zowel met de gemeente Veghel als met de gemeente Uden heeft Area afspraken omtrent
de huisvesting van statushouders. In Uden werden 40 woningen ter beschikking gesteld
aan statushouders. In Veghel 19 woningen. In 2017 werd 9,5% van onze toe te wijzen
woningen aan statushouders verhuurd.
Urgenties
Onze urgentieregeling is in 2012 tot stand gekomen in samenwerking met Aanzet, MEE,
Verdihuis, GGZ, Novadic-Kentron, gemeente Uden en gemeente Veghel.
Kern van de urgentieregeling is dat een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt
(aan de hand van vastgestelde criteria), of iemand in aanmerking komt voor een
urgentie.
In 2017 zijn over het hele jaar 76 urgentieaanvragen ontvangen:
- In 22 situaties werd een urgentie toegekend;
- 22 aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard;
- 26 aanvragen werden afgewezen;
- 6 aanvragen zijn nog lopend.
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Het aantal toegekende urgenties is in 2017 fors toegenomen. Dit aantal was vanaf 2013
stabiel. Het aantal aanvragen is in 2017 eveneens fors gestegen naar het niveau van
2013.
Uit de verslaglegging van de urgentiecommissie leiden wij af dat de toename van de toegekende urgenties als volgt is te verklaren:
“De commissie bespreekt alle voorgelegde urgentie-aanvragen zorgvuldig. Er wordt altijd
aandacht besteed aan het zoekgedrag naar een woning, de zelf genomen verantwoordelijkheid en bijzonderheden van het geval. Het is daarbij opgevallen dat het aantal aanvragen waarbij sprake is van Multi problematiek en huiselijk geweld gestegen is. Noodsituaties, die urgentietoewijzing rechtvaardigen. Waar maatwerk geïndiceerd is om een
noodsituatie te doorbreken en een zekere mate van rust en veiligheid te herstellen.
Er is daarnaast geconstateerd dat het feitelijk vaak gevallen betreft waarin sprake is van
een echtelijke problematiek, in combinatie met zware geestelijke, verslavings- en fysieke
problemen. Deze combinatie leidt vervolgens tot financiële problemen, huiselijk geweld
en een onveilige situatie voor de kinderen die door aanvrager niet of nauwelijks te doorbreken valt. Deze categorie aanvragen wordt dossiermatig goed onderbouwd met onderzoeksrapporten van zorgverleners en medici, regelmatig ook processen verbaal van de
politie.
Het aantal aanvragen in voornoemde sfeer lijkt te zijn toegenomen. Dat het aantal toekenningen ook toeneemt, is dan een logische gevolg”.
Verkoop
In 2017 heeft Area 5 bestaande woningen en 2 garages verkocht, te weten:
- 1 zelfstandige Daeb huurwoning;
- 4 zelfstandige niet-Daeb woningen;
- 2 garages.
Daarnaast heeft Area 9 teruggekochte koopgarantwoningen doorverkocht zonder aanvullende voorwaarden, waardoor deze categorie geleidelijk naar nul wordt teruggebracht.
1 teruggekochte koopgarantwoning werd in verhuur genomen.

Betrekken van bewoners bij beleid en beheer
In het kader van de Governancecode betrekken wij onze belanghouders op een transparante wijze bij de invulling van onze doelstelling. Naast het meer intensieve overleg met
belanghouders zoals de bewonersraad en de beide gemeenten, is er overleg met belanghouders uit de zorgsector, welzijnssector, makelaars, bouwers en financiers.
Area ziet haar huurders als haar belangrijkste belanghouders. Area vindt de inbreng van
huurders, maar ook van woningzoekenden van groot belang. Deze draagt bij aan de
evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening en is een signaleringsbron voor
ontwikkeling in bepaalde complexen.
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In de dagelijkse bedrijfsprocessen is er zeer regelmatig contact met onze huurders.
Om huurders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Area ontvangen zij
het digitale bewonersblad “Areander”. Ook op de website van Area is de nodige actuele
informatie beschikbaar voor huurders, woningzoekenden en andere belanghouders.
Belangrijk onderdeel van renovatie- en leefbaarheidsprojecten is het vroegtijdig betrekken van bewoners bij ontwikkelingen rondom woning en woonomgeving.
De bewonersraad
Er is structureel overleg met dit vertegenwoordigend orgaan van de huurders.
Deze raad heeft het behartigen van belangen van alle huurders van woningen die verhuurd worden door Area tot doel. In 2017 is veel tijd geïnvesteerd in een verdere professionalisering van de raad. Dit vanwege de grotere rol die de huurdersorganisatie door de
nieuwe woningwet gekregen heeft. De bewonersraad is intensief betrokken bij de totstandkoming van bod en prestatieafspraken. Daarvoor zijn er een aantal voorbereidende
inhoudelijke sessies geweest om beter ingewerkt te raken in de materie. Daarnaast
wordt ingezet op de rol van co-creator van Area-beleid. Dat betekent dat we de raad
vroegtijdig betrekken bij ontwikkelingen, zodat de leden ook vroegtijdig invloed kunnen
uitoefenen op proces en resultaat.
Meerdere keren per jaar (minimaal 4) voert de bewonersraad overleg met de bestuurder
van Area. Ook met de Raad van Commissarissen vindt jaarlijks eenmaal overleg plaats.
Daarnaast voert de bewonersraad overleg met vertegenwoordigers van bestaande bewonerscommissies en houdt zij eenmaal per jaar een algemene huurdersvergadering.

Gevoerd beleid op:
Huurprijzen
Betaalbaarheid
Area legt de focus op de betaalbaarheid van het wonen. Per 31-12-2017 ziet de huurprijsverdeling van ons woningbezit er als volgt uit:
huurprijs
aandeel in bezit
<414
11,13%
414-592,55
59,68%
592,55-635,05
12,13%
635,05-710,68
11,66%
>710,68
5,40%

Na de huurverhoging van juli 2017 hebben wij ruim 94% van ons woningbezit voor de
primaire doelgroep behouden.
Huursombenadering
Per 1 januari 2017 is het huurbeleid gewijzigd. Er geldt vanaf dat moment een
huursombenadering, deze wordt verplicht in 2018.
Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging. De stijging
van de gemiddelde huur mag bij elkaar niet meer zijn dan inflatie plus 1 procent. De
huursom (het totaal aan huurinkomsten) wordt bepaald over de periode 1 januari 2017
tot 1 januari 2018. In de huursom worden de huurstijgingen meegenomen van alle zelfstandige sociale huurwoningen van Area. Area heeft over 2017 een gemiddelde
huursomstijging van 1,023%. Omdat we actief gebruik maken van de ruimte in de huursombenadering laten we huren onder de streefhuur stijgen en zijn de huren boven de
streefhuur niet verhoogd.
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In percentages:
percentage woningen percentage verhoging
42,11%
0%
8,02%
0,30%
0,01%
0,59%
0,01%
0,60%
41,98%
1,70%
7,86%
3%

Huurverhoging
De per 1 juli 2017 doorgevoerde gemiddelde huurverhoging bedroeg 0,99%.
Ten behoeve van de vergelijking met voorgaande jaren willen we dit hier toch vernoemen. Vanaf 2018 zullen wij hier de huursomstijgingen opnemen.

Onderhoud
Het beleid van Area is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de woningen.
Wij hechten er belang aan om onze woningen zodanig te onderhouden dat deze ook in de
toekomst aantrekkelijk blijven voor de verhuur. Daarbij staat een verantwoorde prijskwaliteitverhouding voorop. Onze aanpak is op basis van een PDCA cyclus.
Plan
Area plant haar onderhoud op basis een gewenst Kwaliteitsbeleid vanuit de Portefeuille
visie. Dit wordt vertaald naar een Meerjarenonderhoudsbegroting.
Do
Area voert haar plannen per woning/complex uit en stuurt op het realiseren van de begroting. Dit op basis van Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO). We combineren
het Planmatig onderhoud met de verduurzamingsopgave.
Check
Area voert inspecties uit over het bezit en monitort direct de uitgevoerde werkzaamheden op basis RGVO.
Act
We stellen jaarlijks de begroting bij op basis van de bevindingen uit de Check. Dit is een
onderdeel van de jaarbegroting in de vorm van een verschillen analyse. Zo worden de
aanpassingen per complex zichtbaar, waardoor allocatie van de middelen per complex
inzichtelijk is. Hierdoor krijgen we een helder kosteninzicht per complex en sturen we
daarop bij.
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Conditiescore
In 2017 heeft er een conditiemeting NEN 2767 plaatsgevonden.
De conditiescore varieert van 1 t/m 6 (1 is nieuwbouwniveau en 6 is sloopniveau). Bij
Area varieert de score tussen 1 en 4.
Onze KPI norm is < of gelijk aan 3. Deze meting per complex wordt om de drie jaar gehouden. Daarnaast worden voor het RGVO door een onafhankelijk adviesbureau jaarlijks
steekproeven gehouden met een evaluatie met het onderhoudsconsortium.

Eind 2017 is de gemiddelde conditiescore 1,9.
Onderhoudsuitgaven 2017
In 2017 is voor € 8.810.700 aan planmatig onderhoud uitgevoerd, aan reparatieonderhoud is voor € 2.198.302 uitgevoerd, aan vraag gestuurd onderhoud € 3.107.453 en aan
mutatieonderhoud € 1.238.125. Aan overig Dagelijks Onderhoud is voor € 269.739 uitgevoerd.
De onderhoudsuitgaven zijn € 2,5 mln. hoger dan het budget € 13,1 van het jaarplan.
Planmatig onderhoud
Het totale planmatig onderhoud is 0,49 mln. hoger.
- Het eerder vervangen van dakbedekking € 0,85 mln. (gepland 2020) door het plaatsen zonnepanelen (complex Germenzeel) en asbestmaatregelen.
- Uitvoering veiligheidsbeleid met een onderschrijding van € 0,36 mln.
Reparatieverzoeken
De norm voor reparatieverzoeken heeft een overschrijding van 0,580 mln.
Dit is veroorzaakt door een toename van asbestsanering (0,133 mln.), extra uitgaven
aan installaties (0,1 mln.) en een aanpassing intern uurtarief per 1-1-2017 stijging
(0,132 mln.). Tevens is het aantal werkzaamheden per melding verhoogd (0,215 mln.).
Vraaggestuurd onderhoud
Het vraaggestuurd onderhoud (keuken, badkamer en toilet) heeft een overschrijding van
het budget van € 1,3 mln. Het aantal uitgevoerde vraaggestuurd onderhoudsaanvragen
is meer dan de geplande prognose van 60% deelname op basis van de bouwjaren. Voor
2018 is de prognose bijgesteld naar 90% deelname.
Mutatie onderhoud
Het normbedrag van het mutatie onderhoud is in 2017 met 0,3 mln. overschreden. Het
waren de oudere woningen die zorgde voor de hogere kosten per mutatie.
De geprognotiseerde 600 mutaties is ook werkelijkheid geworden.
Planmatig onderhoud
Het gevelonderhoud is de grootste uitgavenpost op de onderhoudsbegroting. Jaarlijks
voeren drie vaste ketenpartners het geplande gevelonderhoud uit. De samenwerking is
vastgelegd in een langdurige resultaatgerichte overeenkomst die jaarlijks onafhankelijk
wordt getoetst op kwaliteit, marktconformiteit en innovatieve doorontwikkeling. Het gepland onderhoud wordt een jaar van te voren volledig voorbereid en in opdracht gezet,
dit resulteert in een efficiënt en betrouwbaar uitvoeringsproces het jaar daaropvolgend.
Overig planmatig onderhoud zoals het onderhouden en vervangen van installaties zijn
afgesloten met contracten, gericht op een langdurige samenwerking met ketenpartners.
Via contract- en leveranciersmanagement sturen we op prestaties en bewonerstevredenheid.
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Duurzaamheid
Area heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en in het Koersplan zijn de ambities
vertaald in een CO2-reductie van 20% in 2020 (ten opzichte van 2008) en het behalen
van een gemiddeld label B in 2020. Door uitvoering van het duurzaamheidsprogramma
behalen we in februari 2018 gemiddeld label B. Met voortzetting van het huidige beleid
verwachten we in 2022 gemiddeld label A te behalen. De prognose laat zien dat we eind
2018 een C02-reductie hebben behaald van 24%. Voor beide KPI’s geldt; 2 jaar eerder
bereikt dan gepland. In 2017 heeft er, doordat de opgave is veranderd, een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het aanbrengen van zonnepanelen. In de komende drie
jaren gaan we planmatig alle woningen die daarvoor geschikt zijn voorzien van zonnepanelen. De huidige partner heeft de aanbesteding opnieuw gewonnen op prijs en kwaliteit.
In 2017 is er 1,75 miljoen euro uitgegeven aan het isoleren van woningen gelijktijdig
met de uitvoering van het gevelonderhoud. De eerste hoogbouwcomplexen zijn voorzien
van zonnepanelen voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. Alle opbrengsten komen ten
gunste van de bewoner waardoor service- en stroomkosten verminderen. Dit draagt flink
bij aan duurzame opwekking en het verlagen van de woonlasten.
Interieurverbeteringen op verzoek
Bij interieurverbetering worden de voorzieningen aan de huidige eisen aangepast. Het
betreffen dan vaak geriefverbeteringen in keuken, toilet en/of badkamer. De klant heeft
binnen een ruim assortiment keuzevrijheid.
In 2017 zijn op deze wijze 379 keukens vervangen.
Daarnaast zijn in 156 woningen de badkamers/toiletten op deze manier vervangen.

Maatschappelijk investeren
Het vermogen van Area dat in de balans tot uitdrukking komt, is gebaseerd op marktwaarde. Deze berekende waarde bedraagt per 31 december 2017 € 895.862.713 en is
gebaseerd op de verplichte marktwaardering in verhuurde staat. De marktwaarde is de
waarde die door een belegger in een vrije markt kan worden gerealiseerd. Area hanteert
echter vanuit haar volkshuisvestelijke functie andere uitgangspunten, waardoor een benadering op basis van marktwaarde in verhuurde staat niet overeenkomt met de waarde
vanuit haar functie. Het verschil tussen die waarderingen is onze maatschappelijke investering. De waarderingsverschillen staan hieronder weergegeven
Vermogensopbouw vanuit diverse waarderingsperspectieven
Bedragen x € 1.000,Type waardering
Marktwaarde volgens jaarrekening 2017
Marktwaarde op basis van doorexploitatie van ons bezit
Marktwaarde op basis van volkshuisvestelijke bestemming
Bedrijfswaarde 2017

Waardering per 31-12-2017
€ 895.687.976
€ 765.430.341
€ 626.947.045
€ 399.821.894
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Als we deze waarderingen in perspectief zetten geeft dat het volgende beeld.

De inzet voor het doorexploiteren van het vastgoed bedraagt € 130.432.732. (een commercieel exploitant gaat daar niet vanuit). Voor betaalbaarheid is € 138.483.296 bestemd wat zich uit in korting op de markthuurprijs (Area rekent lagere huurprijzen dan
de markt). De reële waarde vanuit de volkshuisvestelijke bestemming komt daarmee uit
op € 626.947.045.
Het verschil tussen de volkshuisvestelijke bestemming en de bedrijfswaarde is de bedrijfsmatige bestemming. Hieronder wordt extra dienstverlening op het gebied van onderhoud en beheer voor het vastgoed geschaard. Daarnaast spelen o.a. leefbaarheid en
de belastingheffingen een rol in de bedrijfsmatige bestemming. Dit is deels stuurbaar en
ook een speerpunt van Area.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Area heeft in haar aanbestedingsbeleid specifieke kaders opgenomen ten aanzien van
duurzaam inkopen en social return. In de meting ten aanzien van Social Return zit Area
op PSO-trede 2 van de 3 mogelijke tredes.
Social return in 2017
In 2017 heeft Area 5.3 fte binnen diverse projecten en 12 personen binnen de Kookerij
aan Social return ingevuld. Er zijn in totaal meer dan 25 personen in de doelgroep te
werk gesteld. Area voldoet daarmee aan de normen en kaders van de participatiewet.
Bij het inkopen van werken, leveringen en diensten zijn prijs en kwaliteit doorgaans de
belangrijkste aspecten. Duurzaam inkopen voegt hier een nieuwe dimensie aan toe door
ook sociale en milieuaspecten mee te nemen in de afweging. Op basis van The Natural
Step heeft Area een inspanningsverplichting om duurzaamheids- en sociale criteria te
toetsen bij de inkoop van onderstaande vijf thema’s. Area heeft daarbij de ambitie vastgesteld om in 2035 ‘samen wonen te laten leven’ op een 100% duurzame manier.
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Levendige wijken
Wij vinden het belangrijk dat jij goed woont in een gezond, comfortabel & betaalbaar huis. Een Woning waar jij jezelf kan zijn en waar jij je thuis voelt.
Waar je de ruimte krijgt om te leven op die manier die het best bij je past. In
een aantrekkelijke en levendige wijk waar ruimte is voor iedereen om te spelen, ontspannen, sporten en ontmoeten. Zo laten we samen wonen leven.
100% circulair
Wij werken circulair. Voor ons bestaan alle woningen en producten uit kostbare grondstoffen. Grondstoffen die je opnieuw kunt gebruiken. Of het nu gaat
om bouwmateriaal of huisraad, wij maken recycling, hergebruik en delen mogelijk. Moeten we toch nieuwe materialen toevoegen? Dan kiezen wij voor gezonde en
eerlijke materialen, waarvan we weten waar ze vandaan komen en waar ze na afloop
naar toe gaan.
Energierijk en mobiel
In onze energierijke regio wekken wij in onze wijken een overvloed aan hernieuwbare energie op. Hiervan laten we bewoners meeprofiteren. Wij beperken onze energie behoefte en verplaatsen ons schoon & uitstootvrij. Dit vragen wij ook van onze partners. Zo houden we wonen gezond, comfortabel en
betaalbaar voor iedereen.
Wonen in het groen
Wonen bij Area, betekent wonen in groene en gezonde wijken. Wijken waar je
geniet van de vele geuren en kleuren en waar de inheemse flora en fauna
jaarlijks rijker wordt. Want wij weten als geen ander wat groen kan doen.
Groen houdt de temperatuur aangenaam, vangt regenwater op en zuivert de lucht.
Groen zorgt voor rust en ontspanning en voor fijne plekken om te ontmoeten. Plekken
waar kinderen gezond wonen, spelen en opgroeien. Groen helpt wonen tot leven wekken.
Beter bewust samenwerken
We werken bewust beter samen. Beter met onze klanten, collega’s en partners. Want wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt dan in je eentje.
Wij zoeken elkaar op. We bouwen aan bewustzijn en leren van elkaar. Samen
ontdekken we wat werkt en wat niet. We geven ruimte aan individueel talent en invulling
van ieders fundamentele behoeften. Zo versterken we elkaar en vergroten we de kwaliteit van werken en leven voor iedereen.
Ontwikkeling Vreemd Vermogenskostenvoet
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Beperkte aflossingen en het afsluiten van een nieuwe lening ter waarde van € 5 miljoen
euro hebben een licht effect op de ontwikkeling van de vreemd vermogenskostenvoet.
Deze daalt ten opzichte van 2016 met 0,1%-punt naar 3,78%.

Gevoerd overleg met gemeenten
Met zowel de gemeente Veghel als de gemeente Uden heeft Area in 2013 meerjarige
prestatieafspraken gemaakt. Het merendeel van de in die afspraken genoemde zaken
zijn voor beide gemeenten identiek. Op onderdelen zijn per gemeente specifieke afspraken gemaakt.
In periodiek overleg met beide gemeenten zijn in 2017 de prestatieafspraken gemonitord
en waar nodig zijn bijsturingmaatregelen genomen. Conform dat wat is voorgeschreven
door de nieuwe woningwet heeft Area met beide gemeenten en de bewonersraad het bod
voor haar activiteiten voor het jaar 2018 uitgebracht en vertaald in prestatieafspraken
voor 2018. In 2017 zijn er frequent gesprekken geweest, zowel op bestuurlijk als op
ambtelijk niveau, met name gericht op de voortgang van de prestatieafspraken 2017 en,
zoals hiervoor aangegeven, de totstandkoming van prestatieafspraken voor 2018. Hier is
de bewonersraad als volwaardige gesprekspartner bij aangesloten.
De gemeente Veghel is in 2017 opgegaan in de gefuseerde gemeente Meierijstad. Hierdoor zijn er ook meerdere corporaties actief binnen deze gemeente. Dit leidt tot een heel
nieuwe procesgang. 2017 heeft hierdoor in het teken gestaan van de voorbereidingen
van de nieuwe woonvisie en andere aan de volkshuisvesting gerelateerde beleidsintegratie. In 2018 moet dit tot nieuw gemeentelijk beleid leiden.

Overzicht activiteiten die voortkomen uit prestatieafspraken
Als gevolg van de afgesloten prestatieafspraken met de gemeenten zijn afspraken
gemaakt en acties afgesproken over onder meer:
- Beschikbaarheid van voldoende woningen ten behoeve van de primaire doelgroep;
- Kernvoorraad sociale huurwoningen;
- Huisvesting statushouders en uitstromers uit instellingen;
- Woonruimteverdeling;
- Realiseren extra nieuwbouwopgave;
- Grondprijsafspraken;
- Verkoop woningen;
- Betaalbaarheid;
- Kwaliteit van de woningen;
- Duurzaamheid;
- Woningverbetering op verzoek;
- Leefbaarheid;
- Bewonersparticipatie.

Uitvoering klachtenreglement
Regionale Klachtenadviescommissie (KAC)
Per 1 juni 2016 is Area aangesloten bij de bestaande Regionale Klachtenadviescommissie (KAC).
De Klachtenadviescommissie werkt als een onafhankelijke commissie voor de woningcorporaties Huis & Erf te Schijndel, St. Joseph te Boxtel en Wovesto te Sint-Oedenrode.
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De commissie bestaat uit leden met deskundigheid op het gebied van recht, bouwkunde,
organisatiekunde, bestuursrecht en de woningmarkt. Het secretariaat is werkzaam vanuit
Wovesto te Sint-Oedenrode.
Bij de geschillenadviescommissie zijn in 2017 2 klachten over Area binnengekomen,
waarvan 1 ongegrond en in 1 situatie werd de klacht door Area tussentijds zelf opgelost.

Grondposities
Ultimo 2017 heeft Area geen afzonderlijke grondposities meer in bezit.

Sponsoring
Area heeft in 2017 geen enkele sponsoringsbijdrage uitgegeven.

Investeringen > € 3 miljoen.
Zoals in de woningwet wordt voorgeschreven worden bij Area alle investeringen boven
3 miljoen euro onderworpen aan voorafgaande toestemming van de RvC. Area heeft er
vooralsnog voor gekozen om alle investeringen boven 1,5 miljoen euro aan voorafgaande
toestemming van de RvC te onderwerpen. Door de RvC werden in 2017 de volgende investeringsbesluiten goedgekeurd:
- Veghels Buiten, 28 woningen Abdijhof;
- Fase 2 de Bogerd Uden;
- Pius X locatie Uden, 37 appartementen;
- Don Boscoschool Veghel, 20 appartementen;
- Fase 3 de Bogerd Uden.
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Governance

JAARVERSLAG RvC
Raad van Commissarissen
Area kent een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit 6 leden. De RvC heeft een
visie op bestuur en toezicht van waaruit zij toezicht houdt en handelt. Basis is een actief
naleven van de Governance Code, een duidelijke functiescheiding tussen bestuur en toezicht en zorgvuldige en transparante besluitvorming. De RvC is zich in de uitoefening van
haar taken en verantwoordelijkheden bewust van haar voorbeeldfunctie in het moderne
governance tijdperk in de volkshuisvesting, na de vele incidenten van de voorgaande jaren. De RvC streeft in haar werving en selectiebeleid naar een evenwichtige samenstelling en voldoende deskundigheid op de diverse aandachtsgebieden alsmede diversiteit.
Gegevens RvC Area per 31-12-2017:
Naam

Sedert

Dhr. Eric Kemperman
Voorzitter

1-2-2012

01-02-2020 (2 termijn)

Dhr.Tinie Kardol

1-1-2015

01-01-2019 (1 termijn)

Dhr. Wim Bruinenberg

1-1-2013

01-01-2021 (2 termijn)

Dhr. Henk Vos

1-1-2013

01-01-2021 (2 termijn)

Mevr. Nanda de Wilde

1-10-2013

01-10-2021 (2 termijn)

1-1-2015

01-01-2019 (1 termijn)

Dhr. Stefan van Kessel

Aftredend
e

Deskundigheid /
commissie
Financiën vastgoed /
remuneratiec ommissie

Hoofd-/nevenfuncties
Zelfstandig ondernemer / adviseur

e

Ac tive ageing zorgwelzijn /
remuneratiec ommissie
lid op voordrac ht
huurders

Onderzoeksleerstoel Active Ageing VU
Brussel, CEO Stic hting Mariënstede
Vught (zorg en huisvesting voor
senioren)

e

Maatschappelijk /
auditc ommissie

Bestuurder stichting PAMM

e

Vastgoed /
vastgoedc ommissie

Zelfstandig ondernemer/ lid RvC
Kleurrijk Wonen Tiel

e

Bouw- en
vastgoedrecht /
vastgoedc ommissie
lid op voordrac ht
huurders

Zelfstandig ondernemer (advoc aat)/
lid RvT stic hting OOG/ lid RvT
Standvast Wonen

e

Financiën /
auditc ommissie

Zelfstandig ondernemer, interim
professional en toezichthouder/ lid
RvC Woonpartners

Samenstelling en mutaties in 2017
Er hebben in 2017 geen mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de RvC.
Drie leden zijn in 2017 voorgedragen voor herbenoeming, door de Autoriteit Wonen (ILT)
getoetst en na instemming herbenoemd door de RvC voor hun tweede termijn, te weten
de heren Vos en Bruinenberg en mevrouw de Wilde.
De huidige RvC voldoet qua samenstelling aan de vereisten die aan een evenwichtig en
deskundig intern toezicht worden gesteld, hetgeen ook blijkt uit de overwegingen die de
ILT bij de herbenoemingen van 3 leden heeft gemaakt. Alle leden zijn onafhankelijk ten
opzichte van Area, het bestuur en elkaar volgens de onafhankelijkheidcriteria zoals deze
in de Governance Code worden gesteld.
Taak en werkwijze
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken bij Area. Daarbij wordt de RvC ondersteund
door de business-controller, die onafhankelijk van het bestuur, toezicht houdt op naleving van afgesproken werkwijzen en regelgeving, om daarmee de interne beheersing te
borgen.
Daarnaast is de RvC werkgever en adviseur/klankbord voor het bestuur. De Raad van
Commissarissen van Area bestond eind 2017 uit zes leden. De taakverdeling en werkwij28

ze van de RvC zijn neergelegd in een reglement. De RvC heeft in haar reglement een
passage opgenomen voor haar omgang met het bestuur en de OR. Daarnaast houdt de
RvC periodiek overleg met de bewonersraad.
Area hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht.
Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015. Op
basis van deze code heeft Area het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven, evenals het bestuursstatuut, de gedragscode, de klokkenluidersregeling en het integriteitsbeleid. Ook is het kwaliteitsprofiel van de RvC beschreven net als de reglementen
van de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoedcommissie. Al deze documenten zijn in 2016 aangepast als gevolg van de aangepaste statuten in het kader van
de nieuwe woningwet. Deze reglementen vormen het uitgangspunt en, waar van toepassing, het normenkader voor het handelen van de RvC en dragen bij aan een goede en
transparante besluitvorming.
De leden van de RvC zijn aanspreekbaar op hun gedrag, participeren actief in verschillende overlegstructuren met bestuur, medewerkers en stakeholders en zien toe op een
kritische en open geest in de relatie met bestuur en management.
De voorzitter RvC ziet toe op een transparante en kwalitatief goede besluitvorming en
een goede uitoefening van de taken van de RvC, een open kritische en constructieve discussie tussen bestuur en RvC en het naleven van de gedragscode en regels van goed bestuur. De voorzitter bereidt de agenda voor en stemt bij gelegenheid af met het bestuur
en de overige leden van de RvC, de voorzitter van de bewonersraad, de voorzitter van de
Ondernemingsraad en de interne vertrouwenspersoon.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

De RvC zag in 2017 toe op de realisatie van de doelstellingen;
de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten;
de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
het kwaliteitsbeleid;
de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
het financiële verslaggeving proces;
de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De RvC heeft in 2017 enkele keren buiten aanwezigheid van het bestuur vergaderd.
In totaal kwam de RvC in 2017 acht keer bij elkaar, eveneens bezochten leden van de
RvC diverse (formele en informele) bijeenkomsten waar stakeholders, collega corporaties
en of management en medewerkers aanwezig waren. De RvC oriënteert zich regelmatig
over hetgeen leeft bij belanghouders.
Op het terrein van governance zijn onderwerpen als bezoldiging bestuurder en RvC, zelfevaluatie, herbenoemingen, aanpassing statuten in het kader van de woningwet,
financieel reglement, investeringsstatuut, declaration of governance, toetsingskader,
financiële sturing, treasurystatuut, gedragscodes RvC/Bestuur/Commissies, klokkenluidersregeling, integriteitscode, kwaliteitsprofiel RvC, proces totstandkoming besluitvorming RvC/bestuur aan de orde geweest.
Het bestuur verschaft de RvC actief informatie over de relevante strategische risico’s, de
RvC informeert hier actief naar en ziet toe op de beheersing van deze risico’s gegeven de
maatschappelijke doelstelling(en) van Area, de strategische koers, de belangen van de
stakeholders en financiële continuïteit.

29

Governance audit Autoriteit Wonen
Op 20 december 2017 heeft de extern toezichthouder in de volkshuisvesting, de Autoriteit Wonen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (het ministerie) gesproken
met het bestuur & management en 3 leden van de RvC in het kader van een audit op de
(kwaliteit van) de governance bij Area.
Area stuurde de inspectie diverse documenten waaronder de verslagen van de RvC van
de afgelopen twee jaar, de zelfbeoordeling van de governance, de vastlegging naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2016 van de RvC, alsmede de borgbaarheid/business risks
brief van WSW van 12 juni 2017 en het laatste visitatierapport (2010 t/m 2014), de jaarstukken 2016 en de managementletter 2016. De governance inspectie vond plaats in het
kader van het continu toezicht door de Aw.
De Aw onderzoekt de governance op basis van het beoordelingskader. Voor het onderzoek zijn risicogericht enkele onderwerpen geselecteerd. Dit betekent dat bij deze inspectie geen integraal beeld is verkregen over de kwaliteit en werking van alle aspecten van
de governance van Stichting Area.
Op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken tijdens de governance
inspectie concludeert de Autoriteit Wonen dat de governance van Area op hoofdlijnen
voldoet aan de criteria voor “good governance”.
De aandachtspunten die de Aw signaleert, worden door de RvC en bestuur ter harte genomen en in 2018 op de agenda geplaatst.
Behandelde onderwerpen in 2017
Onderwerpen behandeld in de RvC en voorbereid door de remuneratiecommissie, de
• auditcommissie en de vastgoedcommissie waren onder meer: organisatieontwikkeling, interim controle, intermediaire verhuur, frauderisico, treasury jaarplan,
bezoldiging RvC, Jaarplan, oordeelsbrief, controleplan 2017, diverse nazorgdocumenten, doelgroepenaanpak, trimesterrapportages, beleids- en begrotingsuitgangspunten 2018, vaststelling en goedkeuring jaarstukken 2016, herbenoemingen RvC leden, ICT investeringen, bod en prestatieafspraken, opheffen BV’s, jaarplan 2018, zelfevaluatie AW, WSW beoordelingsrisico’s 2017.
• projecten Veghels buiten, fase 2 De Bogerd, Pius X, Don Bosco, fase 3 De Bogerd,
uitrol zonnepanelen.
Commissies
De RvC van Area kende in 2017 drie commissies:
• Auditcommissie (de heer van Kessel en de heer Bruinenberg). De auditcommissie
is in 2017 vijf keer bij elkaar geweest.
• Remuneratiecommissie (de heer Kardol en de heer Kemperman). De Remuneratiecommissie is in 2017 drie keer bij elkaar geweest.
• Vastgoedcommissie (de heer Vos en mevrouw de Wilde). De Vastgoedcommissie
is in 2017 vier keer bij elkaar geweest.
De commissies vergaderden – naast de reguliere vergaderingen van de voltallige RvC –
over zaken die aan het aandachtsgebied van de commissies waren toevertrouwd. Zij
brachten advies uit aan de RvC die hierover besluiten nam.
Zelfevaluatie RvC
De RvC is kritisch ten aanzien van haar eigen functioneren als collectief en van de individuele leden. Een jaarlijkse zelfevaluatie is verplicht en werd dit jaar onder leiding van
een externe deskundige uitgevoerd op 18 december 2017. In deze evaluatie werd ook
aandacht besteed aan ‘maatschappelijk gedreven governance’.
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PE-punten
Alle leden van de RvC hebben in 2017 voldaan aan hun verplichte educatie door minimaal
15 PE-punten te halen met bijscholing.
Beoordeling bestuurder
De RvC is werkgever van de bestuurder en werft, benoemt, ontslaat en beoordeelt de
bestuurder. In 2016 heeft herbenoeming van de bestuurder plaatsgevonden voor 4 jaar.
In dit kader heeft de RvC de bestuurder ook in 2017 beoordeeld op zijn functioneren en
de behaalde resultaten. Deze beoordeling is met de bestuurder besproken. De RvC is tevreden over het presteren van de bestuurder en stelt vast dat de bestuurder voldoet aan
de eisen die aan een goed bestuurder worden gesteld. Daarnaast heeft de bestuurder
geen leningen, schenkingen, garanties of andere vorm van bezoldiging ontvangen van de
corporatie, anders dan het gepubliceerde inkomen in dit verslag. De bestuurder heeft
geen tegenstrijdige activiteiten en geen nevenfuncties.
RvC en de accountant
De RvC selecteert 1x per 4 jaar de controlerend accountant en stelt jaarlijks met de accountant de accenten in het controleplan vast. De auditcommissie van de RvC onderhoudt, samen met de businesscontroller en de manager Financiën, de operationele contacten en adviseert aan de RvC hierover. De jaarlijkse interim-controle en jaarrekeningcontrole door de accountant worden door de RvC met de bestuurder in het bijzijn van de
accountant, manager financiën en businesscontroller besproken. De RvC evalueerde de
dienstverlening door de accountant. In 2018 wordt volgens rooster een procedure gestart
door de RvC om een nieuwe accountant te werven voor een nieuwe periode van 4 jaar.
Wet Normering Topinkomens (WNT) en overgangsregeling
De salarissen van topfunctionarissen voldoen aan de WNT. Voor het bestaande contract
en aanstelling geldt een overgangsregeling.
Bezoldiging bestuurder
Jan van Vucht
- Beloning:
- Belastbare vaste- en variabele vergoedingen:
- Beloningen betaalbaar op termijn:

€ 135.744
€
0
€ 20.580
€ 156.324
De norm vanuit de WNT m.b.t. de bezoldiging van de bestuurder bedraagt €156.000.
Vanaf 2018 zal de bezoldiging, conform overgangsregeling geheel binnen de norm vallen.
Vanaf 2019 wordt de vergoeding aangepast aan de indexatie conform de normering van
het WNT.
Bezoldiging raad van commissarissen 2017 (incl. onkostenvergoeding, excl. btw),
conform VTW:
Eric Kemperman (voorzitter)
€ 17.440
Tiny Kardol
€ 11.625
Stefan van Kessel
€ 11.625
Wim Bruinenberg
€ 11.625
Henk Vos
€ 11.625
Nanda de Wilde
€ 11.625
Genoemde bezoldigingen vallen binnen de normen van het WNT.
Area verstrekte aan de leden van de RvC en aan de bestuurder geen persoonlijke leningen of garanties.
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Tegenstrijdige belangen
In 2017 werden er geen meldingen ontvangen door de RvC van tegenstrijdige
belangen en/of integriteitsschendingen welke leden van de RvC, het bestuur,
management medewerkers of stakeholders betroffen.
Governancestructuur
Onderstaand schema geeft de Governancestructuur van Area gedurende 2017 weer.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de Raad
van Commissarissen zijn in de statuten van
Area vastgelegd. De besluitvorming komt
tot stand door een intern proces voorzien
van beheersings-maatregelen die de kwaliteit van de besluitvorming waarborgen.
Voor een aantal (materiële) besluiten van
de bestuurder moet de RvC vooraf toestemming geven, zoals wijziging in statuten en investeringsbesluiten.
Governancecode
Medio 2015 is door Aedes de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 gepresenteerd. Deze Governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van
Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over
hun resultaten.
Area onderschrijft en conformeert zich aan deze code, de volledige Governancecode is
per 1 januari 2017 ingevoerd. De Governancecode bevat normen voor goed bestuur en
toezicht en heeft in het bijzonder aandacht voor cultuur en gedrag. Ook krijgt de gemeente een nadrukkelijke positie in de nieuwe code. De Governancecode gaat expliciet in
op: voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en een goede risicobeheersing.
1. De code bestaat uit vijf principes: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en
normen die passen bij de maatschappelijke opdracht
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen
5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten.
Planning en control
Area past onderstaand management control framework toe.
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In de Plan-fase beschrijft het koersplan 2016 de strategische uitgangspunten en voornemens, waar de kaders voor het jaarplan van afgeleid worden. Het jaarplan geeft vervolgens de uitgangspunten en verbinding tussen de verschillende afdelingsplannen weer. In
2017 is Area gestart met een doorvertaling naar de werkprocessen die ons in operationele zin in staat stellen onze doelstellingen op een eenduidige wijze te realiseren. In de Dofase geven de plannen en processen samen met de doelwaarden van Area en ‘de bedoeling’, alle medewerkers de uitgangspunten om deze eenduidig in te vullen.
In de Check-fase wordt in de 2 maandsrapportages over de voortgang van de resultaten,
intern gerapporteerd. Door middel van Tertiaal rapportages wordt over de uitvoering van
het jaarplan verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen. Uiteindelijk leggen wij verantwoording af met de jaarstukken. Indien de resultaten daartoe aanleiding
geven, worden in de Act-fase bijsturingsmaatregelen geformuleerd.
Risicobeheersing algemeen
De totale ontwikkeling van risicomanagement laat een verdere verbetering zien en moet
zich verder verankeren in ons handelen. Area besteed in toenemende mate aandacht aan
het beheersen, analyseren en bewaken van de risico’s van onze activiteiten. Vanuit ’de
bedoeling‘ wordt gezocht naar een optimale balans tussen ondernemerschap en risicobeheersing.
De systematiek die we toepassen, blijven we ontwikkelen en maakt integraal onderdeel
uit van onze bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en verantwoordingsstructuur. De risicovelden en de daarbij behorende risicofactoren worden voor elk managementniveau continu gemonitord.
In 2015 is binnen Area gestart met het opzetten en actief voeren en bespreekbaar maken van risicomanagement. In 2016 is gestart met de implementatie van beheersingsmethoden, risicoanalyse, etc.
In 2017 is de eerste opzet van procesmanagement binnen Area gerealiseerd, het procesgericht werken heeft haar intrede gedaan en werkprocessen zijn voor de eerste maal beschreven.
In 2017 is daarnaast gestart met het uitvoeren van een nulmeting 2e lijncontroles en het
tot stand brengen van de verbetercyclus. Eind 2017 is een start gemaakt om de verschillende beheersingsmethoden en –instrumenten die binnen Area bestaan en actief worden
gebruikt beter te integreren richting volgend integrale besturingsmodel.
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Voor 2018 staan de volgende activiteiten in het kader van risicomanagement gepland:
• Complementeren, optimaliseren en borgen van procesmanagement.
Waaronder invulling geven aan de integratie van mensen, processen en systemen.
Met als doelstelling dat binnen Area eind 2018 wordt gewerkt volgens de bedoeling, maar ook dat het borgen van compliance en beleidsuitgangspunten hand in
hand invulling hebben gekregen.
• Het doorleven van de weg naar ‘de bedoeling’ door het management en vertalen
naar gewenst gedrag en voorbeeld gedrag (verstevigen en doorzetten gewenste
cultuurwijziging)
• Opnieuw beschrijven van de functieprofielen en deze vertalen naar taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden waarbij inzichtelijk is wie waar vanuit zijn rol
voor verantwoordelijk is.
• Uitlijnen lopende projecten, keuzes maken en sturen op realiseren doelstelling
(bijdrage aan de bedoeling) projecten.
• Uitlijnen deliverables uit het sturingsmodel en deze vertalen naar een eenvoudig
en consistent jaarplanningsproces 2019, hetgeen start met het herijken van het
Koersplan in 2019.
• Inrichten, verbeteren en uitlijnen 1e lijn sturing als onderdeel van het 3-lines of
defence model, met als gevolg een efficiënter controlesysteem.
• Starten met uitvoeren stresstesting op de FMR (financiële meerjarenraming) ten
gevolge van de toenemende kostenbelading (o.a. VPB, ontwikkeling verhuurderheffing en toename energetische eisen).
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Stresstest
Bij het opmaken van de begroting én bij het opstellen van de jaarrekening zijn we in
2018 voornemens de eerste maal een stresstest uit te voeren. Hierbij vertalen we de
strategische risico’s van Area naar een gewenste strategische financiële buffer. De benodigde omvang van deze buffer is van invloed op het te voeren korte termijn beleid om
onze lange termijn doelstellingen te allen tijde te kunnen realiseren.
Risicobereidheid
Als maatschappelijke organisatie heeft Area de maatschappelijke plicht risico’s om haar
doelstellingen te realiseren, op een beheerste wijze aan te gaan. Area definieert zichzelf
derhalve als risiconeutraal. De afgelopen jaren heeft Area haar kerntaak verbijzonderd,
waardoor diverse risico’s niet langer bestaan. Beleidsmatig heeft Area afspraken om risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau te monitoren en te beheersen.
Opvolging strategische risico’s gedurende 2017
In 2017 is inzicht gegeven in de vijf strategische risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. Hieronder wordt per risico beschreven welke actie in 2017 ondernomen is om het
risico te mitigeren.
1. Onvoldoende kunnen bedienen van onze doelgroep
In 2016 is meer inzicht verkrijgen in onze doelgroep nog niet geheel gerealiseerd. Een
analyse van de doelgroep en herziening van de portefeuillestrategie was gepland voor
2017. In 2017 is gestart met het uitvoeren van de analyse en deze naast het RIGO onderzoek te leggen. In de zomer van 2018 wordt op basis van de gemaakte analyses de
portefeuillestrategie herzien. De wederkerigheid van de gemeente in de prestatieafspraken en de opvolging daarvan kan nog verder aangescherpt worden als de afspraken weer
gemaakt worden.
2. Betaalbaarheid woningbezit
Eind 2017 is een nieuw huurbeleid ontwikkeld, die begin 2018 ter goedkeuring aan de
RvC wordt voorgelegd. In het herziene huurbeleid zijn maatregelen genomen om de betaalbaarheid te vergroten naar rato financiële draagkracht. De eerste maanden van 2018
wordt bezien of het nieuwe huurbeleid in de ICT-systemen verwerkt kan worden. Zonnepanelen worden gelegd zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat.
3. HRM, medewerkers en organisatieverandering
Een notitie ‘organisatieontwikkeling’ is in 2016 opgesteld. Daarin is o.a. beschreven wat
Area van haar medewerkers verwacht en een aantal competenties die elke medewerker
moet hebben. In 2017 hebben de eerste toekomstgesprekken plaats gevonden en wordt
de ontwikkeling met de medewerker besproken. In 2018 ligt de nadruk op het faciliteren
van de gewenste cultuur door de vertaling te maken naar gewenst voorbeeldgedrag, het
versterken van situationeel leiderschap en in toenemende mate intern communiceren
vanuit ‘de bedoeling’.
4. Afname leefbaarheid
De inzet van Wijkteams bij Area is in 2016 opgestart. Hierin zijn diverse rollen in één
team opgenomen die samen de verantwoordelijkheid krijgen voor het beheer, maar ook
de leefbaarheid binnen een wijk. Er zijn drie wijkteams, elke team heeft zijn eigen gebied. De daadwerkelijke start van de wijkteams was gepland in 2017. Begin 2018 zijn de
wijkteams benoemd, na het invullen van de vacatures starten de wijkteams in 2018. Bij
de start van de wijkteams wordt extra aandacht geschonken aan de compliance risico’s
doordat medewerkers in veel gevallen nieuwe taken toebedeeld krijgen.
5. Samenwerking Gemeente Veghel en Uden
In 2016 is een package deal gesloten met Veghel, als gevolg van de achterblijvende
bouwaantallen. Een aanjaagteam is eind 2017 geïnitieerd waar de samenwerking met de
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gemeente wordt verstevigd en een dedicated ambtenaar pro actief op zoek gaat naar
voldoende bouwlocaties.
Strategische risico’s verwacht in 2018
We hebben de reikwijdte van de risicobeheersing vergroot door ook externe risico’s als
marktrisico’s, omgevingsrisico’s en maatschappelijke risico’s in de systematiek van ons
sturingsmodel te betrekken.
Met de jaarplanningscyclus worden jaarlijks de belangrijkste risico’s door middel van een
SWOT- en risicoanalyse in beeld gebracht. Voor de risico’s worden vervolgens door de
verschillende managers en de bestuurder, waar mogelijk beheersmaatregelen benoemd.
Indien het niet mogelijk is om invloed uit te oefenen op de kans of omvang van het risico, wordt deze met ingang van 2018 gebruikt als input voor de stresstesting. De beschreven risico’s die voorzien zijn van interne beheersmaatregelen zijn input voor het 2e
lijncontrole plan (als onderdeel van de 3 lines of defence model). Ieder tertiaal wordt de
risico analyse door het managementteam herijkt. De uitkomsten van de herijking van de
risico analyse, samen met de uitkomsten van de 2e lijncontroles (werking van de beheersmaatregelen) worden in de tertiaalrapportages gerapporteerd aan de RvC.
Onderstaand worden de belangrijkste risico’s voor 2018 weergegeven gerubriceerd conform de categorieën benoemd in de RJ400:
De strategie risico’s
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden, vaak met een externe oriëntatie/ontstaansgrond, die een belemmering vormen om de strategie en/of de businessplannen van de rechtspersoon te realiseren en invloed kunnen hebben op de lange termijndoelstellingen, dit betreffen voor Area:
1. Het risico t.a.v. stijgende kosten door aantrekkende economie en bouwsector
(stijging van inflatie, loonkosten, bouwkosten en rentelasten alsmede gematigde
leegwaardestijging);
2. Het risico van overheidsinvloed (een stijgende verhuurderheffing en/of VPB);
3. Het risico van het aanscherpen van energetische eisen en onvoldoende kennis om
onderhoudskosten van technische installaties op de lange termijn goed in te
schatten;
4. Het risico dat er voor het realiseren van onze nieuwbouwopgave uit moet worden
geweken naar bestaande/duurdere locaties of dat we de opgave niet behalen;
5. Het risico omtrent de duurzame inzetbaarheid van het vastgoed door een toename van huisvesting van bijzondere doelgroepen;
Bovenstaande externe risico’s zijn niet of onvoldoende beïnvloedbaar, toch zal voor de
impact een stresstest worden uitgevoerd.
De financiële positie risico’s
Dit betreft risico’s en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van Area, zoals koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s, valutarisico’s, renterisico's en onzekerheden in de
mogelijkheden om financiering aan te trekken. Area liep gedurende 2017 (en verwacht
ook in 2018) geen risico’s met betrekking tot haar financiële positie.
De financiële verslaggeving risico’s
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van
de interne en externe financiële verslaggeving. Dit betreft onder andere onzekerheden bij
complexe toerekening problemen, de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten aanzien van de inrichting van de financiële verslaggevingssystemen.
1. Het risico omtrent continue ontwikkelingen rondom marktwaarde, de juiste verwerking, de datakwaliteit en de transitiekosten;
Dit risico is in 2017 gemitigeerd (afgezwakt) door een extern uitgevoerde analyse
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op de brondata en het verwerken van de brondata door een gecertificeerd software pakket.
2. Het risico omtrent het juist inrichten en verwerken van de splitsing Daeb – nietDaeb d.m.v. een extra comptabel bestand;
Dit risico is in 2017 gemitigeerd door de verkregen goedkeuring van de Aw. In
2018 is de separate boekhouding ingericht en krijgt dit onderwerp nadrukkelijker
aandacht in de interne controle.
3. Het risico omtrent de juistheid van het overzicht investeringsprojecten;
Eind 2017 is binnen Area een derde scenario toegevoegd om de voortgang van de
financiële positie beter te beheersen. In 2018 wordt op aanraden van de externe
accountant de management informatie frequenter up-to-date gehouden.
De Wet- en regelgeving risico’s
Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als
extern) en een directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen van
Area. Dit omvat onder andere risico’s en onzekerheden van het opereren in een omgeving met veel en complexe regelgeving, risicogevoeligheid van het niet naleven van mededingingsregels en milieuwetgeving, risico’s van (financieel) toezicht, onzekerheden met
betrekking tot misbruik van voorkennis en risico’s als gevolg van veranderende belastingwetgeving.
1. Het zichtbaar beheersen van alle compliance risico’s door verankeren verantwoordelijkheid in de processen;
2. Het zichtbaar beheersen van de volledigheid contractbeheer en proces inkopen
(naleven prijzenboek);
3. Uitlijnen deliverables uit het sturingsmodel en deze vertalen naar een eenvoudig
en consistent jaarplanningsproces 2019, hetgeen start met het herijken van het
Koersplan in 2019;
4. De implementatie van wijkgericht werken (kwaliteit van uitvoering en borging van
de compliance aspecten behouden).
Tactische risico’s
Tot de tactische risico’s behoren de investeringsrisico’s, treasury en WSW risico’s.
Investeringsrisico’s
In het investeringsstatuut staan de risicovelden gedefinieerd die bij projectontwikkeling
relevant zijn. Aan de hand van het statuut wordt per investeringsproject een eenduidige
en volledige interpretatie van de risico’s opgesteld en voorzien van beheersmaatregelen.
Er heeft gedurende 2017 geen separate rapportage omtrent de voortgang van deze beheersmaatregelen plaatsgevonden. Wel is door middel van de fase sturing de RvC geïnformeerd omtrent de uitvoering en voortgang van investeringsprojecten > 1,5 mio. De
voortgang van de totale portefeuille wordt gerapporteerd door middel van de tertiaalrapportages. De financiële impact van de risico’s wordt, voor zover mogelijk, in de rapportage opgenomen.
Treasuryrisico’s
Het treasurystatuut is een regeling voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de
hieraan verbonden risico's. Area hanteert een risico-avers treasurybeleid. Area heeft in
2017 geen derivaten in haar bezit gehad en blijft ruim binnen de normen van de WSW.
Bij het uitvoeren van het treasury beleid wordt Area in de treasury advies commissie ondersteund door Zanders. In de tertiaalrapportage wordt gerapporteerd over de treasuryontwikkelingen en -activiteiten.
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WSW risico’s
Op basis van de WSW beoordeling 2017 concluderen wij dat Area in het algemeen voldoet aan de belangrijkste risico’s van het WSW. Het totaal beeld voor de 5 financiële ratio’s en 24 bedrijfsrisico’s ziet er als volgt uit:
Ambitie
Score nu
Oordeel WSW

26 – 03 – 00
18 – 11 – 00
16 – 12 – 01

Area’s ambitie is om op termijn op alle 5 financiële ratio’s en op 21 van de 24 bedrijfsrisico’s te komen tot een laag risico. Door deze punten mee te nemen in de ontwikkeling en
uitvoering van ons beleid, kunnen we gaandeweg stappen zetten. Deze zaken zijn onderdeel van ons jaarplan 2018. Dat wil niet zeggen dat al deze zaken eind 2018 groen scoren (voor zover dat onze ambitie is) wel dat wij duidelijke stappen zetten om de resterende risico’s goed te beheersen.
Operationele risico’s
Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten van Area beïnvloeden en daarmee vooral betrekking hebben op de processen
binnen Area en van invloed kunnen zijn op de kortetermijndoelstellingen. Binnen Area
beheersen we de operationele risico’s vooral door het toepassen van de geduide planning-en-controlcyclus, in combinatie met proces- en kwaliteitsmanagement. De managementinformatie geeft op basis van de vastgestelde normen en prestatie-indicatoren
periodiek inzicht in de realisatie van onze organisatiedoelstellingen en bevat bovendien
analyses en benoemde verbetermaatregelen.
In 2018 wordt procesmanagement verder vorm gegeven en wordt de beheersing van de operationele risico’s (waaronder fraude risico’s) in de processen vorm gegeven.

Interne organisatie
Algemeen Area
Formatie Area in FTE’s:77,1 (gewogen gemiddelde).

38

Vanaf het ontstaan van Area is het aantal medewerkers met 20% afgenomen.
Het aantal FTE’s is met 17% afgenomen.
Uit dienst 2017: 4 personen
In dienst 2017: 3 personen
Aantal medewerkers per 31-12-2017: 85
De leeftijdsopbouw van de medewerkers is als volgt:

Ziekteverzuim medewerkers: 7,15%.

Kort verzuim (< 8 dagen)

0,85%

Middellang verzuim (8 - 42 dagen)

0,68%

Lang verzuim (43 > dagen)

5,62%

Het verzuimpercentage werd voornamelijk veroorzaakt door lang verzuim. Area is, in
overleg met de bedrijfsarts structureel in gesprek om het verzuimniveau zoveel mogelijk
te beperken. Om dit proces verder te verbeteren is Area in 2017 overgestapt op een
nieuwe Arbodienst, waarbij we de verwachting hebben dat we kunnen intensiveren op
preventie van verzuim. Daarbij focussen we met name op middellang en lang verzuim.
Organisatie
De nieuwe woningwet, scheiding Daeb/niet Daeb, de andere en meer intensieve manier
van resultaatafspraken met gemeenten en bewonersraad, de herijking van het koersplan,
de hogere nieuwbouwambitie, de grote renovatieprojecten, de digitalisering van de
dienstverlening, de gemeentelijke fusie in Meierijstad, de overgang op marktwaarde en
de mogelijke effecten van de organisatieontwikkeling, hebben in 2017 veel van onze medewerkers gevraagd. We hebben deze projecten grotendeels op eigen kracht kunnen uitvoeren zonder grote uitgaven voor externe adviseurs.
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Doelmatigheid
Maatschappelijke doelmatigheid
We opereren in onze bedrijfsvoering steeds dichter op de wijken met als doel de maatschappelijke impact van ons handelen zo concreet mogelijk te maken. In samenwerking
met onze sociale partners zijn we met specifieke projecten actief in de Bitswijk, de Bogerd en de Flatwijk in Uden en de Bloemenwijk, de Oranjewijk en de Leest in Veghel. In
ons vastgoed hebben we onze maatschappelijke rol op kunnen pakken met de oplevering
van een eerste project voor tijdelijk wonen in Uden.
Operationele doelmatigheid
Sinds de fusie in 2012 is de personeelsformatie met een kleine 20% afgenomen, terwijl
het takenpakket aanzienlijk is uitgebreid. Die uitbreiding is het gevolg geweest van enerzijds onze ambities op het terrein van o.a. duurzaamheid, nieuwbouw en de leefbaarheid
en anderzijds van de oplopende administratieve lastendruk als gevolg van de nieuwe woningwet en de introductie van de marktwaarde. We vinden de initiatieven om te komen
tot een meer efficiënte vorm van verantwoording van Aedes samen met WSW en AW een
hoopvolle ontwikkeling en verwachten ook daarvan een positieve bijdrage aan een betere
doelmatigheid.
Financiële doelmatigheid
De bedrijfslasten in totaliteit lopen licht op. In de relatie tussen ambitie en de kosten kiezen we ervoor de ambitie centraal te stellen en deze zo effectief en efficiënt mogelijk te
realiseren. Veel investeringen in met name ICT zijn bedoeld om in de toekomst meer efficiënt te werken, maar leveren nog niet het volledige resultaat op, omdat het gaat om
diepte-investeringen die gericht zijn op de langere termijn. Nieuwe vormen van aanbesteding en samenwerking met ketenpartners zijn er ook op gericht doelmatiger te opereren, maar zijn niet altijd direct in rapportages traceerbaar.
Interne beheersing van processen en procedures
De interne organisatie is in 2017 met de implementatie van procesmanagement de interne beheersing verder versterkt. Tevens is aandacht besteed aan versterking van het risicomanagement en aan het systeem en uitvoering van interne controle. Daarnaast is gestart met een projectmatige aanpak van een integrale opzet van het Management Control
Framework. Dit moet leiden tot een meer integrale besturing van de processen binnen de
organisatie. In 2018 krijgt dit verder vorm.
Er is ingezet op een andere manier van organiseren. Dit heeft geleid tot een nieuw HRMbeleid (power & love); nieuwe HRM-processen en het vervangen van de traditionele beoordelingssysteem naar een aanpak die meer gericht is op de ontwikkeling van mens en
organisatie. Binnen de afdeling Wonen is een proces naar wijkgericht werken ingezet; de
invoering wordt in 2018 verder uitgerold. Dit betekent voor Area een volgende stap in
het verbeteren van de klantbediening aan onze bewoners en een verdere ontwikkeling
om de leefbaarheid in onze wijken verder te versterken.
Informatievoorziening in- en extern
Zowel in 2016 als in 2017 is fors ingezet op de kwaliteitsverbetering van de basisdata.
Als gevolg van met name de invoering van de marktwaarde in verhuurde staat als basis
voor de waardering van de activa was de urgentie op dit onderwerp hoog. Verder hebben
we geïnvesteerd in een kennisbank voor zowel intern gebruik als gebruik door onze bewoners om daarmee onze dienstverlening te verhogen. Samenhang in basisdata, bronnen, verantwoordelijkheden en interne controle zijn in hoge mate gerealiseerd. Daar
plukken we de vruchten van bij onze in- en externe verslaglegging en de controles daarop.

40

Automatisering
In 2016 is flink geïnvesteerd in ICT-systemen om de dienstverlening aan onze bewoners
op een hoger level te brengen. Tevens is de structuur binnen het ICT-landschap aangepakt en daarmee aangepast aan de eisen van de tijd. Dit proces heeft zich in 2017 doorvertaald naar veel aandacht voor de onderwerpen “security” en “awareness” en aandacht
voor interne beheersing rondom onze automatiseringssystemen (ondermeer BICinventarisatie). Door de investeringen in ICT is Area op dat vlak “bij” om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen (er verandert heel veel de komende jaren op ICT-vlak) en
de interne beheersing is nadrukkelijk verhoogd. Dit leidt wel tot hogere jaarkosten, die
vanaf 2016 zichtbaar zijn in de bedrijfskosten. Daar staan revenuen tegenover, maar deze worden pas zichtbaar vanaf 2019. In zijn algemeenheid is een stijgende lijn te zien in
de kosten voor automatisering.
Organisatieaanpassing
De modernisering van de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren stond in het teken van de
effecten van de verhuurderheffing en het beter in control komen door een verbetering op
het terrein van processen, werkwijze en cultuur. Nu Area door deze maatregelen “in control” is gekomen, heeft Area zich in 2017 gericht op:
- realiseren van het herijkte koersdocument;
- invoering van het nieuwe klantbedieningsconcept;
- verbetering van de onderhoudsprocessen;
- beweging inzetten naar een meer adaptieve cultuur;
- aanpassing van onze ICT;
- intensiveren van procesmanagent en een integrale risicoaanpak.
We constateren dat deze kwaliteitsimpulsen de noodzaak voor een meer integrale besturing nodig maken. Er is een voorschot genomen op meer samenhang in de interne besturingsprocessen, wat in 2018 geïmplementeerd zal worden.
Opleidingsontwikkeling
Area is een lerende organisatie en vindt het daarom belangrijk om te investeren in haar
medewerkers. Dit gebeurt op verschillende manieren, hetzij individueel hetzij collectief.
In 2017 is aan functiegebonden opleidingen een bedrag van € 226.770 uitgegeven.
In 2017 is eveneens gebruikgemaakt van het individuele loopbaanbudget, voor in totaal
€ 26.744. Nadruk ligt op het incompany leren, waarbij naast de inhoud ook de samenwerking een belangrijk aandachtspunt is.
Integriteitscode en klokkenluidersregeling
In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel 1.4 opgenomen dat
“Het bestuur zorgt voor een interne gedrags- of integriteitscode en een
Klokkenluidersregeling”. Area beschikt over zowel een integriteitscode als een klokkenluidersregeling, die geldt voor RvC, bestuur en medewerkers. Beide regelingen zijn opgenomen op de website van Area.
Pensioenfonds
Area neemt deel aan de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. De beleidsdekkingsgraad van dit fonds bedroeg eind december 2017 113,4%.
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit 5 (niet gekozen) leden. Het achterbancontact met de
OR is wisselend georganiseerd, soms individueel, soms via achterbanraadpleging.
Maandelijks komt de OR bijeen waarbij ook de gelegenheid is voor een inloopspreekuur
voor medewerkers. Er bestaan korte lijnen tussen de OR en de bestuurder.
Tussen de OR en de directie heeft 5 maal regulier overleg plaatsgevonden. Eenmaal is de
OR bijeengekomen met de directie en de RvC. Indien er zaken direct te bespreken zijn
komt de OR en de directie tussentijds ook nog bijeen. De OR wordt vroegtijdig betrokken
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bij interne ontwikkelingen en fungeert in toenemende mate als co-creator van alle interne veranderingen. Dit geeft veel ruimte voor vroegtijdige invloed. Deze veranderende rol
vergt een heel andere insteek van de samenwerking voor zowel OR als bestuurder (en
management).
Onderwerpen die in het overleg met de directie aan de orde zijn geweest waren:
- Ontwikkeling organisatie;
- Procesverbetering RvC;
- Voortgang wijkgericht werken;
- Overleg met vakbonden;
- Hart voor digitaal;
- Strategisch HRM beleid werkgroep (2 leden OR in deze werkgroep);
- Professionalisering bedrijfsbureau;
- Vrij- en vitaalregeling oudere werknemers;
- Keuze nieuwe Arbodienst;
- Collectieve vrije dagen 2018;
- Jaarplan 2018.
De OR van Area neemt ook deel aan het OR-overleg van de lentecorporaties, 3 maal per
jaar, om van elkaar te leren en adviseren en te zien wat er speelt bij elkaar.

VERKLARING VAN DE DIRECTIE
De directeur/bestuurder, dhr. J.M.H.M. van Vucht, in zijn hoedanigheid als bestuurder
van Area, verklaart dat alle uitgaven van Area zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting.

Uden, 14 mei 2018

Was getekend: J.M.H.M. van Vucht
Directeur/bestuurder.
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Kengetallen over de afgelopen drie jaren:

2017

2016

2015

15
7.869
324

16
7.854
311

18
7.808
268

2. Autoboxen

387

389

393

3. Overige objecten
- Bergingen
- Opslagruimten
- Parkeerplekken
- Woonwagens met standplaatsen
- Maatschappelijk vastgoed
- Bedrijfsruimten

5
2
116
2
33
3

5
2
116
2
32
3

2
2
117
2
30
2

8.756

8.730

8.642

Aantal verhuureenheden (VE)
Ultimo boekjaar
In exploitatie:
1. Woningen en woongebouwen
- Vooroorlogs
- Naoorlogs
- Zorgwoningen

In het boekjaar:
verkochte woningen
verkochte autoboxen
uit exploitatie genomen/sloop woningen
in exploitatie genomen woningen
in exploitatie genomen garages
splitsing wooneenheden/bog
in aanbouw

Personeelsbezetting indeling vanaf 2015
Ultimo boekjaar in vaste dienst
Team wonen
Team wijkontwikkeling
Team bedrijfsvoering
Team officemanagement
Directie en team staf
Totaal
*

5
2
3
29
0
7
93

26
1
3
93
0
25
93

41
1
0
179
16
8
69

25,7
31,8
14,2
0,0
5,4
77,1

21,9
35,8
9,0
6,0
4,6
77,3

39,1
20,4
9,1
4,6
5,5
78,7

30.495
620
onbekend
11
814
5.835
960
438
0,92
0,48

28.192
615
onbekend
7
808
5.868
885
470
1,05
0,53

25.871
855
onbekend
9
734
5.711
1.034
508
1,16
0,70

331

288

307

1.361

918

1.031

In 2017 is de team officmanagement (6 fte) overgegaan naar team bedrijfsvoering, wijkontwikkeling en directie. In 2016 is de
afdeling servicedienst (13 fte) overgegaan van Team wonen naar Team wijkontwikkeling.

Verhuur en incasso
1. Woningzoekenden bij woningcorporatie
2. Verhuringen
3. Huurmatigingen *
4. Leegstaande woningen > 3 maanden
5. a. goedkope woonruimte
b. betaalbare woonruimte
c. dure woonruimte
d. duur boven toeslaggrens
6. Huurachterstand in %
7. Huurderving in %
*

Vanaf 2014 ontvangt Area de huurtoeslag niet (meer) rechtstreeks van de
belastingdienst. In 2014 storten de huurders de ontvangen toeslag door aan Area.

Kwaliteit woningbezit
1. Normaal onderhoud per VE
2. Niet activeerbare uitgaven van
planmatig onderhoud per VE
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Vervolg kengetallen over de afgelopen twee jaren:

Balans en winst- en verliesrekening
1. Eigen vermogen per VE
2. Voorzieningen per VE
3. Dotaties voorzieningen per VE
4. Leningen per VE
5. Overige bedrijfslasten per VE
6. Salarissen en sociale lasten per VE
7. Bedrijfsresultaat per VE
8. Financiële baten en lasten per VE
9. Jaarresultaat voor belastingen per VE
10. Jaarresultaat na belastingen per VE
11. Opbrengst verkoop woningen per VE
12. Ov. Waardeveranderingen MVA per VE
Financiële ratio's WSW
1. ICR *
2. DSCR *
3. LTV op basis van marktwaarde
LTV op basis van bedrijfswaarde
4. Solvabiliteit op basis van marktwaarde
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde
5. Dekkingsratio

WSW norm
1,40
1,00
< 75%
> 20%
< 50%

2017

2016

79.970
879
-375
21.587
1.646
589
1.365
-851
1.634
1.437
18
1.000

78.767
1.258
-645
21.825
1.466
602
1.738
-833
7.492
7.245
574
1.246

2,18
1,70
22%
49%
74%
46%
16%

2,53
1,84
22%
47%
74%
47%
16%

12,6
0,5
8,8

63,3
0,6
10,9

-9,8
0,0
1,8
13,9

-57,5
-0,1
2,2
19,3

* gewogen financiële ratio's

Genormaliseerd resultaat (x € 1 mln.)
Jaarresultaat conform resultatenrekening
Correctie "Afschrijvingen"
Correctie "Overige waardeveranderingen"
Correctie "Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille/VOV/verplichting
Correctie "Waardeveranderingen financiële vaste activa"
Correctie "Belastingen (latentiemutatie)"
"Genormaliseerd" jaarresultaat
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70
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93

VASTSTELLING/GOEDKEURING

108
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Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref.

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Financiële vaste activa
Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Te vorderen BWS-subsidies
Overige financiële vaste activa

1
1.01
1.02
1.03
1.04

830.935
64.754
26.073
3.453
925.215

830.194
52.642
25.953
2.233
911.022

5.015
5.015

5.283
5.283

0
2.696
0
50
2.746

83
2.435
53
50
2.621

932.976

918.926

543
0
152
695

894
872
158
1.924

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05

190
19
0
2.128
472
2.809

202
18
17
428
122
787

6

7.056

7.974

10.560

10.685

943.536

929.611

2
2.01

3
3.01
3.02
3.03
3.04

TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

4
4.01
4.02
4.03

5
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Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming (* € 1.000,-)

Ref.

31-12-2017

31-12-2016

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

Voorzieningen
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening

onrendabele investeringen en herstructureringen
latente belastingverplichtingen
reorganisatiekosten
overig

Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Waarborgsommen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden contracten (VOV)

Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

7
7.01
7.02

252.060
448.158
700.218

235.848
451.790
687.638

7.418
0
80
202
7.700

10.713
0
59
210
10.982

9.01
9.02
9.03
9.04

9.441
177.988
0
644

11.027
178.005
4
674

9.05

25.841
213.914

25.886
215.596

1.586
5.017
3.118
5.106
79
1.861
4.937
21.704

1.500
995
2.032
3.304
79
2.321
5.164
15.395

943.536

929.611

8
8.01
8.02
8.03
8.04

9

10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
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Winst- en verliesrekening over 2017
(* € 1.000,-)

Functionele indeling

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Toelichting

11
12.01
12.02
13
14
15
16

2017

53.364
2.079
-2.077

52.684
2.130
-2.130

-8.079
-15.625
-8.993

-8.147
-11.136
-7.973

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

20.669

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende overige organisatiekosten
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

1.038
-265
-46
17

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende overige organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2016

25.428

1.850
-1.626
-43
727

3.029
-105
-2.554
18

181

7.272
-105
-5.685
370

1.482

19.01
19.02

-8.754
9.635

-10.878
57.322

19.03

166

186

19.04

0

0

19

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

1.047

75
-212

46.630

89
-215

Nettoresultaat overige activiteiten

20

-137

-126

Overige organisatiekosten

21

0

0

Leefbaarheid

22

-918

-917

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

0
4
-7.453
23

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

99
163
-7.538
-7.449

-7.276

14.309

65.402

Belastingen

24

-1.815

-2.152

Resultaat deelnemingen

25

86

0

12.580

63.250

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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Kasstroomoverzicht over 2017
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)
Ontvangsten
Huren:
- Zelfstandige huurwoningen
- Onzelfstandig wooneenheden
- Intramuraal
- Maatschappelijk onroerend goed
- Bedrijfsmatig onroerend goed
- Parkeervoorzieningen
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

Ref.

2017

50.576
100
1.518
202
116
237
2.079
0
969
14

50.664
11
1.493
363
270
2.057
141
810
57
55.811

Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het
resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

2016

55.866

0
5.720
14.253
9.357
7.445

0
6.006
9.718
8.750
7.583

44
5.704

0
5.034

395
0

363
0

Saldo uitgaande kasstromen

42.918

37.454

Kasstroom uit operationele activiteiten

12.893

18.412

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na
inkoop
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringenontvangsten overig

1.082

6.640

1.968

0

0
1.225
0

1.358
0
0
4.275

Tussentelling ingaande kasstroom MVA

7.998

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en nietwoongelegenheden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

8.504

8.827

9.831
480
1.204
341
257
44

10.441
612
2.096
0
178
0
20.661

22.154
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Kasstroomoverzicht over 2017
(* € 1.000,-)

(Volgens de directe methode)

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Uitgaven verbindingen

Ref.

2017

Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Uitgaven
Aflossingen geborgde leningen
Aflossingen ongeborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Wijzigingen kortgeldmutaties

-29
259
28

70

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Kasstroom uit (des) investeringen

2016

70

5.000
0
0
-1.102
-1.393

258

2.000
0
-2.391
0
2.505

-391

-918

4.123

0

0

Liquide middelen per 1 januari

7.974

3.851

Liquide middelen per 31 december

7.056

7.974

De toelichting op het kasstroomoverzicht is wat betreft de gehanteerde grondslagen bij het opstellen van het
kasstroomoverzicht opgenomen aan het einde van de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.
De meer specifieke toelichting op de onderscheiden posten van het kasstroomoverzicht is opgenomen
na de toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en- verliesrekening.
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december
2017. Alle bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Area, statutair gevestigd en kantoor houdende in
Leeuweriksweg 12, Uden, zijn erop gericht mensen te huisvesten in vitale wijken en
steden.
Het KvK-nummer van Stichting Area is 16024880.

Groepsverhoudingen
Omdat er geen activiteiten meer plaatsvinden in de drie B.V.'s van Area, Area Partner
B.V., Area Project B.V. en Area Service B.V., heeft Area de drie B.V.'s opgeheven. De
financiële resultaten van de opgeheven entiteiten zijn in het resultaat verwerkt en de
vorderingen en schulden aan deze entiteiten zijn in 2017 afgewikkeld.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Area is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel
9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens
is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving
uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals
vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
Stichting Area maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van
het desbetreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het
financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële
waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen’.
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Risico’s
De belangrijkste financiële risico’s waaraan Area onderhevig is, zijn het marktrisico,
valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het financiële beleid
van Stichting Area is erop gericht om op de korte termijn de effecten van koers- en
renteschommelingen op het resultaat te beperken en om op lange termijn de
marktwisselkoersen en marktrentes te volgen.
Marktrisico
Stichting Area beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille.
Valutarisico
Stichting Area voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt geen valutarisico.
Renterisico
Stichting Area loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder
financiële vaste activa) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie risico
ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en
schulden loopt Stichting Area risico's over de marktwaarde.
Kredietrisico
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele
verplichtingen kunnen voldoen. Het kredietrisico ziet primair toe op het debiteurenrisico
dat Area loopt. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen
wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen
aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut. De
hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te
ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde van de derivaten.
Liquiditeitsrisico
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de
directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Stichting
Area en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn.
Stichting Area heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan als Stichting Area zeker heeft
gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd. Voor zover noodzakelijk
worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De
vervalkalender van de bestaande lening portefeuille wordt constant gemonitord.
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Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is
inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder
is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie.
De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de
grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de
jaarrekening van Stichting Area.
De marktwaarde is als volgt te definiëren:
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper
en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou
worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en
zonder dwang zouden hebben gehandeld.
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat
gehanteerd. Om een inschatting van de marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt
van een waarderingsmodel. De vraag is wat de nauwkeurigheid van dit model is of binnen
welke bandbreedte de opdrachtgever het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van
de gegeven definitie van de marktwaarde en de in het model opgelegde norm wordt in de
markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een bandbreedte
van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs van
verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en
RICS) blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de
opbrengstwaarde.

Presentatiewijziging vastgoed in exploitatie
Het vastgoed in exploitatie diende overeenkomstig de RTIV 2015 (van toepassing op het
boekjaar 2016) te worden gepresenteerd onder de post ‘materiele vaste activa’. In de
geactualiseerde RTIV 2015 (van toepassing op het boekjaar 2017) dient het vastgoed in
exploitatie te worden gepresenteerd onder de post ‘vastgoedbeleggingen’. De presentatie
van de vergelijkende cijfers in de balans is aangepast. Deze presentatiewijziging heeft
geen invloed op het resultaat en het eigen vermogen.

Rangschikken van posten volgens de functionele indeling
Voor de winst-en-verliesrekening is de functionele opstelling verplicht gesteld. Door de
Autoriteit woningcorporaties is een handleiding functionele indeling beschikbaar gesteld.
Stichting Area volgt de hierin opgenomen richtlijnen voor het opstellen van haar winst-enverliesrekening. In de handleiding 2017 hebben wijzigingen in de toerekening van
overhead plaatsgevonden. Door de geactualiseerde grondslagen (de handleiding
functionele indeling 2017) voor de presentatie (dit omvat het groeperen, samenvoegen,
ontleden en rangschikken van posten) heeft Stichting Area de aanpassing verwerkt als
stelselwijziging. De wijziging van het rangschikken van de posten heeft geen impact op
het vermogen en resultaat.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
1. Vastgoedbeleggingen
1.01 - 1.02 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
DAEB-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 juli door de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt
deze grens € 710,68 (2016: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in
exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed.
Overgeheveld bezit in een door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd definitief
scheidingsvoorstel is onder de post Niet-DAEB-vastgoed gepresenteerd. De overheveling
van DAEB-vastgoed in exploitatie naar het niet-DAEB vastgoed in exploitatie in 2017 is
aangemerkt als een wijziging van de aard van het vastgoed en verwerkt als mutatie in het
boekjaar.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, 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.
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste
verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde.
Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016
vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van
toepassing.
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen
de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde').Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de
toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de
balans.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in
exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de
wijziging zich voordoet.
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige
reserves, een herwaarderingsreserve gevormd.
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De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op
basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in
exploitatie waar de reserve betrekking op heeft.
Area hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
woongelegenheden, MOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Voor de
basisversie is de waardering van het vastgoed aannemelijk op portefeuilleniveau. De
daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau
bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen
vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze waardering
van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de
modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e.
full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou
zijn gekomen.
Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan
bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een
bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met
betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden
van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen.

1.03 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een
financieringstransactie worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek
van de korting.
De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve
markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening
over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille”.

1.04 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw
ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
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2. Materiële vaste activa
2.01 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op
basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het
moment dat deze zich voordoen.

3. Financiële vaste activa
3.01 Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde,
doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de
grondslagen van Stichting Area.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.
Wanneer Stichting Area geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende
deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar
aandeel) tot betali
ng van haar schulden in staat te stellen, wordt een
voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt
rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

3.02 Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor
zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen
plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij
discontering plaatsvindt tegen de netto rente (3%) en hebben overwegend een
langlopend karakter. De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen
tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige
compensabele verliezen.
De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop, voor
afschrijvingspotentieel en langlopende schulden. Voor het overige bezit is niet aan te
duiden wat de bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de
latentie op basis van netto contante waarde op nihil gewaardeerd.

59

Latentie voor onroerende zaken in exploitatie
Het beleid van Stichting Area is erop gericht om in continuïteit woningen aan de doelgroep
aan te bieden. Aan het einde van de exploitatieduur van een onroerende zaak zal over het
algemeen sloop en vervangende nieuwbouw van de verhuurobjecten plaatsvinden. Fiscaal
gezien is er geen sprake van een wijziging van de (gemeentelijke) bestemming van de
grond van bouw naar openbaar groen en vindt er derhalve geen fiscale afwikkeling plaats,
aangezien de gehele geactiveerde waarde ‘doorschuift’ naar de volgende exploitatie.
Stichting Area is voornemens om aan het einde van de exploitatieduur de woningen te
slopen om voorts nieuwbouw te plegen. De fiscale boekwaarde op dat moment zal worden
ingebracht als onderdeel van de vervaardigingsprijs van het nieuw te ontwikkelen
vastgoed. Hierdoor wordt de boekwaarde niet ten laste van het fiscale resultaat
afgewaardeerd en vindt geen fiscale afwikkeling plaats. Deze cyclus doet zich in
continuïteit voor, gebaseerd op het op balansdatum bestaande beleidsvoornemen van
Stichting Area, waardoor de situatie ontstaat dat het feitelijke afwikkelmoment (oneindig)
ver in de toekomst ligt en daarom de latentie voor het vastgoed in exploitatie op contante
waarde nihil bedraagt.
3.03 Te vorderen BWS-subsidies
De onder de financiële vaste activa opgenomen vordering uit hoofde van binnen het
Besluit Woning gebonden Subsidies (BWS) 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 40 jaar.

3.04 Overige financiële vaste activa
In geval van verstrekte leningen worden deze bij de eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk
zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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4. Voorraden
4.01 Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet
verkocht) die niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed
bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het
vastgoed uit exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de
directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
4.02 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk
(onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te
maken kosten voor voltooiing en verkoop.

4.03 Overige voorraden
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige voorraden komt tot stand
op basis van fifo.

5. Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van inschatting van de inbaarheid van de
vorderingen.

6. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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7. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de overige reserves en herwaarderingsreserve van de
herwaardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen actuele waarde ten opzichte
van voorheen historische kostprijs.

8. Voorzieningen
8.01 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
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 woningcorporatie 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 woningcorporatie rondom
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de
formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen
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 desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit
meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband
verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze
investering toe te rekenen marktwaarde.

8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen
commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte
van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op
deze voorziening zijn de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van
beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering gebracht, voor zover het
waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor
verrekening.
De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de
jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen de contante
waarde.
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8.03 Voorziening reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening, gewaardeerd tegen nominale waarde, voor te verwachten
kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het verslagjaar planvorming en interne
communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.

8.04 Voorziening overig
Deze voorziening, gewaardeerd tegen nominale waarde, heeft betrekking op kosten voor
loopbaanontwikkeling van personeel en is gevormd voor die groep waarvoor een feitelijke
verplichting is ontstaan.

9. Langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Stichting Area heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden
een terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
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.

10. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan
de nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
11. Huuropbrengsten
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed
worden gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEBvastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het
verslagjaar 2017 bedroeg dit maximumpercentage 4,3 %. De door Area per 1 juli 2017
doorgevoerde gemiddelde huurverhoging bedroeg 0,99%.
De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het
jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen
terugbetalingsverplichting geldt.

12.01 en 12.02 Opbrengsten en lasten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en
verlening van de diensten.
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten.
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte
servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar
waarop de servicekosten betrekking hebben.

13. Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige
overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.

14. Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren
aan de verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het
vastgoed;
- kosten klanten contact center.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten en lasten”.
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15. Lasten onderhoudsactiviteiten
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de
onderhoudslasten. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige
bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten
en lasten”.
Onder onderhoudslasten 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 in de balans opgenomen verplichtingen.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen
dienst. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen
onder de rubriek "Lasten onderhoudsactiviteiten".

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit
toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of
onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:
- verhuurderheffing;
- onroerendezaakbelasting;
- verzekeringskosten.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “28. Toerekening baten en lasten”.

17. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de
behaalde verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de
toegerekende organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar
rato van de verrichte prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering.
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19. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is
ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering. (=
dotatie voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw) + afboeking projectkosten
van projecten welke geen doorgang meer zullen vinden.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille in het verslagjaar.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de
waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de
waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

20. Nettoresultaat overige activiteiten
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten
van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

21. Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen
worden middels de systematiek toegelicht in “28. Toerekening baten en lasten”.

22. Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten
en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
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23. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.

24. Belastingen
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 nietaftrekbare 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.
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende
belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de
Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is
eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Stichting Area heeft de VSO 1 en
VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de
Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de
overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is
opgezegd.
Stichting Area heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale
positie ultimo 2017 en het fiscale resultaat 2017 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake
de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de
werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening
opgenomen schatting.

25. Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het
zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van
de bij Stichting Area geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt
plaats onder de financiële baten en lasten.
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26. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief
vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de
systematiek toegelicht in “28. Toerekening baten en lasten”.

27. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenlasten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in
“28. Toerekening baten en lasten”.
Pensioenlasten
Ultimo 2017 zijn er evenals ultimo 2016 geen verplichtingen waarvoor een
pensioenvoorziening is opgenomen. De ten laste van de winst-en-verliesrekening
gebrachte pensioenpremie bedraagt over 2017 € 599 (2016: € 599).
De pensioenregeling van Area wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd
door afdrachten aan een bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het
bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst
waaronder Area valt.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het desbetreffende kalenderjaar
afgefinancierd door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De
pensioenregeling is een middelloonregeling met - voor zowel actieve als inactieve
deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De
toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 1,875% van het
pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (ad € 14).
Het pensioengevend salaris is gemaximeerd (op € 105). De jaarlijkse premie die voor
rekening komt van de werkgever bedraagt 17,19% van het pensioengevend salaris. De
hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het
bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2017
volgens opgave van het fonds 115,9%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de
groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

28. Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik
gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op
basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden
toegerekend naar werkelijke activitieiten door verdeelsleutels te hanteren per categorie.
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29. Toerekening investeringssubsidies
Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een
aantal jaren waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren.
Investeringssubsidies kunnen worden gezien als vermindering van het in het
desbetreffende object te investeren bedrag dan wel als bijdrage in de financiering
daarvan.
Als investeringssubsidies zijn verwerkt "korting verhuurderheffing" en "stepsubsidies".
Deze subsidies zijn in mindering gebracht op investeringen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Huren, vergoedingen, overige bedrijfsontvangsten, ontvangen interest,
personeelsuitgaven, onderhoudsuitgaven, overige bedrijfsuitgaven, betaalde interest en
verhuurderheffing worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Nieuw geldleningen en aflossingen worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,
worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit
hoofde van het financiële-leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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VASTE ACTIVA
1. Vastgoedbeleggingen
1.01 - 1.02 DAEB en Niet DAEB vastgoed in exploitatie
Een overzicht van het vastgoed in exploitatie is hierna opgenomen:
DAEBvastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie

Totaal

€

€

€

1-1-2017 voor overheveling op basis van definitieve
scheidingsvoorstel
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 1-1-2017 voor overhevelingen

418.716
445.982
-34.504
830.194

54.824
5.808
-7.990
52.642

473.540
451.790
-42.494
882.836

Overheveling op basis van definitieve scheidingsvoorstel
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 1-1-2017 overhevelingen

-10.278
-1.224
713
-10.789

10.278
1.224
-713
10.789

0
0
0
0

1-1-2017 na overheveling op basis van definitieve
scheidingsvoorstel
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 1-1-2017 na overhevelingen

408.438
444.758
-33.791
819.405

65.102
7.032
-8.703
63.431

473.540
451.790
-42.494
882.836

486
14.951
0
-107
1.487
-5.287
0
11.530

0
0
0
-847
-1.487
3.657
0
1.323

486
14.951
0
-954
0
-1.630
0
12.853

425.259
440.045
-34.370
830.935

62.803
8.113
-6.162
64.754

488.062
448.158
-40.532
895.689

Mutaties:
Investeringen – initiële verkrijgingen
Overboeking vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Effecten vanwege (nieuwe) consolidaties en overnames
Buitengebruikstellingen en afstotingen
Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed in exploitatie
Aanpassing marktwaarde
Overige mutaties
Totaal mutaties 2017
31 december 2017
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde per 31-12-2017

Per 31 december 2017 is onder de vastgoed in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 448.158.
Deze heeft voor € 440.045 betrekking op het DAEB-vastgoed en voor € 8.113 op het niet-DAEB-vastgoed.

Marktwaarde
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat
die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de
marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de
berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek
is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige
taxateur.
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Area heeft per 31 december 2017, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende zaken
(gewaardeerd volgens de basisversie van het waarderingshandboek):
DAEBvastgoed in
exploitatie
7.604
11

Woongelegenheden
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Parkeergelegenheden
Intramuraal vastgoed
Totaal

Niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie
319
17
511

294
7.909

847

Totaal
7.923
28
511
294
8.756

Disconteringsvoet
De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:
>
>
>
>

Woongelegenheden
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Parkeergelegenheden
Intramuraal vastgoed

6,16%
8,04%
6,64%
9,09%

<
<
<
<

7,90%
9,86%
6,75%
9,94%

Methoden
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF) methode en is
per categorie vastgoed als volgt:
Categorie onroerende zaken

Methoden

Woongelegenheden

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteerscenario of
uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het
waarderingscomplex. Echter conform handboek 2017 is in sommige
gevallen de 7 jaars exploitatieverplichting van toepassing.

Bedrijfsmatig en maatschappelijk

Doorexploiteer scenario

Parkeergelegenheden

De hoogste waarde van de twee scenario’s (doorexploiteer scenario of
uitpondscenario) leidt tot de marktwaarde van het waarderingscomplex

Intramuraal vastgoed

Doorexploiteer scenario

Relevante veronderstellingen
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor Area rekening gehouden met de volgende
(spreiding) van relevante veronderstellingen:
Woongelegenheden

Mutatiekans
Mogelijkheid tot verkoop
Bedrag achterstallig onderhoud
Erfpacht
Erfpacht afkoopbedrag
Erfpachtcanon
Beklemmingen

Woongelegenheden

7,2%
100%
€
4.337
1
0
€
3
enkel 7 jaars
exploitatieverplichting

Bedrijfsmatig
ParkeerIntramuraal
en
gelegenheden vastgoed
maatschappelijk onroerend
goed
1,5%
9,6%
3,2%
0%
100%
0
€
58 €
146 €
315
0
0
0
0
0
0

geen

geen

geen
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Complexindeling
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in
verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een
waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed.
De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling
bepaald:

Locatie
Plaats en wijk

Type
Eengezinswoning
Meergezinswoning
Studenteneenheid
Zorgeenheid (extramuraal)
Bedrijfsonroerend goed
Maatschappelijk onroerend goed
Parkeerplaats
Garagebox
Zorgvastgoed (intramuraal)

Bouwjaar
< 1920
> 1920 < 1940
> 1940 < 1960
> 1960 < 1975
> 1975 < 1990
> 1990 < 2005
> 2005
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Parameters
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende
parameters:

Parameters woongelegenheden

2018

2019

2020

2021 e.v.

Prijsinflatie

1,30%

1,50%

1,70%

2,00%

Looninflatie

2,20%

2,20%

2,20%

2,50%

Bouwkostenstijging

2,20%

2,20%

2,20%

2,50%

4,20%

2,00%

2,00%

2,00%

Leegwaardestijging (afhankelijk van
ligging)
Instandhoudingsonderhoud per vhe
– EGW (afhankelijk van bouwjaar)
Instandhoudingsonderhoud per vhe
– MGW (afhankelijk van bouwjaar)
Instandhoudingsonderhoud per vhe
– Zorgeenheid (extramuraal)
Mutatieonderhoud per vhe – EGW
Mutatieonderhoud per vhe – MGW
Mutatieonderhoud per vhe –
Zorgeenheid (extramuraal)
Achterstallig onderhoud per vhe –
EGW
Achterstallig onderhoud per vhe –
MWG
Achterstallig onderhoud per vhe –
Zorgeenheid (extramuraal)
Beheerkosten per VHE - EGW
Beheerkosten per VHE - MGW
Beheerkosten per VHE Zorgeenheid
(extramuraal)
Gemeentelijke OZB (% van de
WOZ) Uden
Gemeentelijke OZB (% van de
WOZ) Meierijstad
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten (% van de
WOZ)
Verhuurderheffing (% van de WOZ)
Huurstijging boven prijsinflatie –
zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie –
onzelfstandige eenheden
Huurderving (% van de huursom)
Mutatieleegstand – gereguleerde
woningen (in maanden)
Mutatieleegstand – geliberaliseerde
woningen (in maanden)
Juridische splitsingskosten per
eenheid
Technische splitsingskosten per
eenheid
Verkoopkosten bij uitponden (%
van de leegwaarde)
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)

In aanvangsjaar tussen € 658,00 en € 988,00
In aanvangsjaar tussen € 647,00 en € 994,00
In aanvangsjaar tussen € 663,00 en € 961,00
€ 836,00
€ 628,00

€ 836,00
€ 628,00

€ 836,00
€ 628,00

€ 836,00
€ 628,00

€ 628,00

€ 628,00

€ 628,00

€ 628,00

Ingerekend zijn de in de meerjarenbegroting opgenomen verplichtingen
in het kader van veiligheid en asbest.
Ingerekend zijn de in de meerjarenbegroting opgenomen verplichtingen
in het kader van veiligheid en asbest.
Ingerekend zijn de in de meerjarenbegroting opgenomen verplichtingen
in het kader van veiligheid en asbest.
€ 427,00
€ 427,00
€ 427,00
€ 427,00
€ 420,00
€ 420,00
€ 420,00
€ 420,00
€ 387,00

€ 387,00

€ 387,00

€ 387,00

0,1040%

0,1040%

0,1040%

0,1040%

0,12293%

0,12293%

0,12293%

0,12293%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,591%

0,591%

0,592%

0,592%

1,00%

0,80%

0,60%

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

0

0

0

0

3

3

3

3

Norm van € 508,00 per te splitsen eenheid.
Er zijn geen technische splitsingskosten opgenomen.
1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

3%

3%

3%

3%
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Parameters bedrijfsmatig- en
maatschappelijk onroerend
Instandhoudingsonderhoud per m2
BVO
Mutatieonderhoud per m2 BVO
Marketing (% van de
marktjaarhuur)
Achterstallig onderhoud per vhe
Beheerkosten – BOG (% van de
markthuur)
Beheerkosten – MOG (% van de
markthuur)
Gemeentelijke OZB (% van de
WOZ) Gemeente Uden
Gemeentelijke OZB (% van de
WOZ) Gemeente Meierijstad
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten (% van de
WOZ)
Mutatieleegstand (in maanden)
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)

2018

2019

2020

2021 e.v.

€ 5,10

€ 5,10

€ 5,10

€ 5,10

€ 10,20

€ 10,20

€ 10,20

€ 10,20

14%

14%

14%

14%

Totaalbedrag als achterstallig onderhoud opgenomen voor de
3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

0,2241%

0,2241%

0,2241%

0,2241%

0,1889%

0,1889%

0,1889%

0,1889%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

6

6

6

6

7%

7%

7%

7%

2018

2019

2020

2021 e.v.

€ 47,00

€ 47,00

€ 47,00

€ 47,00

€ 157,00

€ 157,00

€ 157,00

€ 157,00

Beheerkosten parkeerplaats per jaar

€ 25,50

€ 25,50

€ 25,50

€ 25,50

Beheerkosten garagebox per jaar
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten (% van de
WOZ) Gemeente Uden
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten (% van de
WOZ) Gemeente Veghel
Juridische splitsingskosten per
eenheid
Technische splitsingskosten per
eenheid
Verkoopkosten per eenheid
Mutatieleegstand (in maanden)
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)

€ 36,00

€ 36,00

€ 36,00

€ 36,00

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

€ 508,00

€ 508,00

€ 508,00

€ 508,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 508,00
6

€ 508,00
6

€ 508,00
6

€ 508,00
6

7%

7%

7%

7%

2018

2019

2020

2021 e.v.

€ 8,15

€ 8,15

€ 8,15

€ 8,15

€ 10,20

€ 10,20

€ 10,20

€ 10,20

14%

14%

14%

14%

Parameters
parkeergelegenheden
Instandhoudingsonderhoud
parkeerplaats per jaar
Instandhoudingsonderhoud
garagebox per jaar

Parameters intramuraal
zorgvastgoed
Instandhoudingsonderhoud per m2
BVO
Mutatiekosten per m2 BVO
Marketing (% van de
marktjaarhuur)
Achterstallig onderhoud per vhe
Beheerkosten (% van de
markthuur)
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten (% van de
Mutatieleegstand (in maanden)
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)

Totaalbedrag als achterstallig onderhoud opgenomen voor de
2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

6

6

6

6

7%

7%

7%

7%

* Uitgangspunt: De normbedragen en percentages zoals opgenomen gelden voor jaar 2018 en zijn voor de volgende jaren
nog niet geindexeerd met de hiervoor bedoelde inflatie.
* Uitgangspunt: Voor wat betreft instandhoudingsonderhoud bij woongelegenheden is een min/max range benoemd.
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Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een
obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Als gevolg
hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard.
De activa zijn verzekerd voor de recontructie- en/of reproductiekosten en/of extra kosten. Jaarlijks wordt de waarde
aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend.
In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 7.910 (2016: 7.931) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB
zijn 846 (2016: 799) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente
WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 1.192 (2016 € 1.159).

Ontwikkeling van de marktwaarde 2017 versus 2016
Het vastgoed in exploitatie van Area haar portefeuille is van 2016 naar 2017 toegenomen met een waarde van
€ 12.853 en komt uit op € 895.688.

Een verloopstaat is gesimuleerd om duiding te krijgen in de effecten van invloed op de waardeontwikkeling 2016 naar
2017. De marktwaarde 2016 is ontwikkeld vanuit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht.
De effecten op de waardemutatie komen voort uit optimalisaties in datakwaliteit, aanpassingen van het
waarderingshandboek voor corporaties en marktontwikkelingen, waaronder bijvoorbeeld valt een leegwaardestijging of
een aanpassing van de disconteringsvoet. Een ander effect komt voort uit mutaties in portefeuille wat doorwerkt
in de mutatiegraad of contracthuren. De exploitatieverplichting waar Area sinds maart 2017 mee te maken heeft levert
een neerwaarts effect op en drukt daarmee de totale marktwaarde.

3. Bedrijfswaarde
Omdat de doelstelling van Stichting Area is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen
voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat
slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd.
Derhalve wordt hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Stichting Area
en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.

De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017 € 345.631
(31.12.2016 € 367.759).
De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017 € 54.191
(31.12.2016 € 40.135).
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De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn:

Jaarlijkse huurverhogingen
Huurharmonisatie bij zittende huurders
(inkomen meer dan € 43.602)
Huurharmonisatie bij zittende huurders
(inkomen lager dan € 43.602)
Mutatiegraad inclusief harmonisatie
Jaarlijkse huurderving
Norm klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe
Norm kosten planmatig onderhoud per vhe
Norm vraaggestuurd onderhoud
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten
Norm exploitatielasten per vhe
Jaarlijkse stijging exploitatielasten
Minimale levensduur
Maximale levensduur
Restwaarde grond
Disconteringsvoet
Moment van discontering

2017
1,4%

2016
1,2%

0,0%

0,0%

0,0%
7,5%
1,0%
315
790
289
2,2%
1.515
1,4%
15 jaar
50 jaar
5.000
5,0%
medionumerando

0,0%
7,0%
1,0%
315
830
225
1,6%
1.471
0,6%
15 jaar
50 jaar
5.000
5,0%
medionumerando

Tabel parameters
Periode

Huur-

Prijsinflatie in %

Stijging
loonkosten in %

Stijging kosten
onderhoud

Stijging overige
var. lasten in %

1,4%
1,5%
1,6%
1,6%
1,8%
2,0%

2,2%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,5%

2,2%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,5%

1,4%
1,5%
1,6%
1,6%
1,8%
2,0%

stijging in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023-20xx

1,4%
1,5%
1,6%
1,6%
1,8%
2,0%

De inkomensafhankelijke huurverhoging is toegepast in 2017.
De woningen met een huur boven de streefhuur hebben geen huurverhoging gehad.

Tabel verkoopopbrengsten
De in de bedrijfswaarde opgenomen verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt
gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een
verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit
bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken
als referentie gehanteerd.
De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken.
Jaar
Aantal verkopen
Opbrengstwaarde
Oorspronkelijke boekwaarde

2018
10
1.602.755
1.457.053

2019
10
1.806.178
1.641.985

2020
10
1.845.602
1.677.825

2021
10
2.058.606
1.871.463

2022
10
1.918.049
1.743.686
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Exploitatielasten
De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van Stichting Area. De exploitatielasten
bestaan uit de volgende elementen:
·
Directe exploitatielasten, onder andere belastingen, verzekeringspremies etc.
·
Indirecte exploitatielasten die betrekking hebben op het DAEB vastgoed (geen kosten van
projectontwikkelingsactiviteiten). Deze kosten bestaan onder andere uit administratieve lasten, beleid en
automatisering. Stichting Area heeft de totale indirecte exploitatie toegerekend op de verdeelsleutel van het
aantal fte’s dat betrekking heeft op DAEB vastgoed.
·
Leefbaarheidsuitgaven (toelichten: de definitie van de leefbaarheid en de wijze van toerekenen van de
kosten aan de complexen).
·
Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het DAEB vastgoed in exploitatie, die conform het
wettelijk kader zijn geformaliseerd.
·
Saneringsheffing.
·
Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties.
Levensduur
De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:
Toelichting berekening bedrijfswaarde:
·
Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met marktomstandigheden,
het kwaliteitsbeleid van de corporatie en de feitelijke staat van onderhoud. De levensduur vormt de basis
voor de looptijd van de verwachte kasstromen.
·

Jaarlijks wordt vastgesteld of aanpassing van de levensduurinschatting noodzakelijk is.

·

Er wordt voor sociale huurwoningen uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende
economische levensduur maximaal 50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt.
De restantlevensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtlijnbepalingen
inhoudende dat een bijstelling van de gebruiksduur periodiek wordt vastgesteld. Indien de administratieve
minimale restantlevensduur korter is/wordt dan 15 jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een hernieuwde
inschatting van de restantlevensduur.
De restantlevensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtlijnbepalingen
inhoudende dat een bijstelling van de gebruiksduur periodiek wordt vastgesteld. Indien de administratieve
minimale restantlevensduur korter is/wordt dan 15 jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een hernieuwde
inschatting van de restantlevensduur.

·

Bij de projecten Bloemendrijk BL01 is na oplevering van renovatie de levensduurinschatting verlengd
met 40 jaar.
Bij de projecten Bogert fase 1 en 2 zijn na oplevering van renovatie de levensduurinschatting verlengd
met 25 jaar.

Restwaarde
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of
vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur
en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijk dan wel in rechte afdwingbare
verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond, dan wordt met deze
gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.
Indeling in kasstroomgenererende eenheden
De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch voorraadbeleid van
Stichting Area. De indeling van het strategische voorraadbeleid is gebaseerd op de indeling van productmarktcombinaties,
geografische ligging, woningtype en levensduurinschatting.
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1.03 - 1.04 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en het vastgoed in ontwikkeling voor eigen
exploitatie is hierna opgenomen:
Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden
1 januari 2017
Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde per 1-1-2017
Mutaties:
Investeringen
Desinvesteringen
Subsidies
Overboekingen
Waardeverandering VOV
Waardeverandering verplichting VOV
Mutatie voorziening onrendabele investeringen
Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan
Totaal mutaties 2017
31 december 2017
Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2017

DAEB
Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie

Totaal
€

€

25.523
363

8.859

34.382
363

67
25.953

-6.626
2.233

-6.559
28.186

18.668
-108
-1.697
-17.444

18.668
-1.408
-1.697
-17.444
1.248
172
1.801
0
1.340

-1.300

1.248
172
0
120

1.801
0
1.220

24.263
1.578

8.278

32.541
1.578

232
26.073

-4.825
3.453

-4.593
29.526

2017
Koopgarant

2016
Koopgarant

147

164

-8
139

-17
147

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden:

Aantal verhuureenheden 1 januari
Verkopen boekjaar
Terugkopen boekjaar
Aantal verhuureenheden 31 december

Bij de contracten gebaseerd op het "Koopgarant"-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen tussen
10% en 33,7%. Daarnaast heeft Area een terugkoopverplichting. Het aandeel van Area in de waardeontwikkeling van
de woningen is zowel in 2016 als 2017 ± 30%.
In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 139 (2016 147) eenheden opgenomen. Deze zijn alle
verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben.
De actuele waarde van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een waardering door een
onafhankelijke en ter zake kundige externe taxateur die vervolgens is geïndexeerd op basis van NVM-indexatie.
DAEB-vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie
Ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie wordt geen bouwrente geactiveerd.
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In 2017 zijn de volgende investeringen gedaan:
Veghels Buiten Barbarahoeve
Abdijtuin Veghels Buiten
Kloostertuin Dura Vermeer
De Brouwerij Veghel Buiten
Retraitehuis deelgebied 2 GREX en VEX
Retraitehuis deelgebied 4
Loopkantstraat Uden
Carolushof Uden
10 won Volkelseweg
Overige projecten
Renovatie Bloemenwijlk
Renovatie Margrietstraat
Renovatie Bogerd Uden
Renovatie Schiestraat 1 tm 4
Renovatie De Leest 104 woningen
Renovatie Duurzaamheid
Renovatie De Wieken 29-33

1.165
2.692
1.028
611
713
1.653
494
578
343
143
763
21
4.724
322
31
3.348
39
18.668

De desinvesteringen bestaan uit:
Niet doorgegane projecten
Vrijval openstaande verplichtingen van reeds opgeleverde projecten

-114
5
-109

De subsidies bestaan uit:
Investeringssubsidies nieuwbouw
Investeringssubsidies renovaties

-520
-1.177
-1.697

Overboeking in 2017 opgeleverde projecten:
Nieuwbouw en aankopen
18 Tijdelijke woningen Pres. Kennedylaan Uden
8 won Barbarahoeve Veghel
Simeonshof
Kolonel Johnsonstraat
De Gaarden deelgebied 2

942
1.111
-35
-54
296
2.260

Renovaties;
Bloemenwijk
De Bogerd
Schiestraat
Peppelhof
Renovatie Margrietstraat

7.396
4.707
342
-108
4
12.341
14.601

Waardevermindering via resultaat
Onrendabele investeringen in duurzaamheidsprojecten

692
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2 . Materiële vaste activa
2.01 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen:
Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
de exploitatie
€
1 januari 2017
Cumulatieve verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde per 1-1-2017

9.758

-4.475
5.283

Mutaties:
Investeringen
Effecten vanwege (nieuwe) consolidaties
Desinvesteringen
Correctie afschrijving i.v.m. desinvesteringen
Afschrijvingen
Effecten vanwege deconsolidaties
Subsidies
Overboekingen
Herclassificatie/herkwalificatie
Herwaarderingen
Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan

253
-2.362
2.362
-521

0

Totaal mutaties 2017

-268

31 december 2017
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2017

7.649
-2.634
5.015

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:
Bedrijfsgebouwen
Terreinen
Automatisering
Inventaris
Vervoersmiddelen

lineair
geen afschrijvingen
lineair
lineair
lineair

40 jaar
0 jaar
3 - 5 jaar
10 jaar
5 jaar
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3. Financiële vaste activa
(3.01 t/m 3.05)
3.01 Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen
Deelnemingen
in groepsmaatschappijen

Boekwaarde per 1-1-2017
Mutaties
Aflossing
Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen
Afwikkeling door fusie
Boekwaarde per 31-12-2017

Vorderingen
op groepsmaatschappijen
€

€

Totaal
€

0

83

83

0
86
-86

-83
0
0

-83
86
-86

0

0

0

De deelnemingen in groepsmaatschappijen bedraagt nominaal € 0. De drie BV's die onder de deelneming vielen zijn in
december 2017 opgeheven middels fusie en liquidatie.
Omdat er geen activiteiten meer plaatsvinden in de drie B.V.'s van Area, Area Partner B.V., Area Project B.V. en Area Service
B.V., heeft Area de drie B.V.'s opgeheven. De financiële resultaten van de opgeheven entiteiten zijn in het resultaat verwerkt
en de vorderingen en schulden aan deze entiteiten zijn in 2017 afgewikkeld. Per eind 2017 is er geen sprake meer van
groepsmaatschappijen.

3.02 Latente belastingvorderingen
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de
waarde van de activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening.
De latentie heeft tevens betrekking op verliescompensatie. De waarderingsverschillen betreffen
de waardering van leningen, latente verkopen, afschrijvingspotentieel en verliescompensatie.
Per 31 december 2017 bedraagt de latentie op de leningen € 200, op verkopen € 118 en afschrijvingspotentieel € 2.378
en de latentie op verliescompensatie € 0:
Het verloop van de post latente belastingvorderingen (exclusief verliescompensatie) is als volgt:
2017
€

2016
€

2.435

2.895

345
72
-156

85
-545

2.696

2.435

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Nagekomen vorming voorgaande jaren
Afloop

0
0
0

329
3.707
-4.036

Boekwaarde per 31 december

0

0

2.696

2.435

Boekwaarde per 1 januari
Vorming
Bijboeking rente
Afloop
Boekwaarde per 31 december

Het verloop van de post latente belastingvorderingen verliescompensatie is
als volgt:

Totaal belastinglatenties

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 349 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 3.418 (2016: € 4.006).
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3.03 Te vorderen BWS-subsidies
De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen 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 20 jaar.
De te vorderen BWS-subsidies betreffen de volgende complexen:

Benaming complex

Stand ultimo
2016

Wislaan Uden
Hoenderbosplein Uden
Burg. De Kuijperlaan Veghel
Heiveld Erp

0
0
53
0
53

Rente
2017

Ontvangen in
2017

Stand ultimo
2017

53

0
0
0
0
0

2017
€

2016
€

1 januari
Te vorderen BWS-subsidie

53

156

Mutaties
Bij: toevoeging rente
Af: ontvangen BWS-subsidie
Totaal mutaties

0
-53
-53

6
-109
-103

0

53

2017
€

2016
€

50
50

50
50

53
0

Het verloop van de post te vorderen BWS-subsidies is als volgt:

31 december
Te vorderen BWS-subsidie

3.04 Overige financiële vaste activa

Vordering korting Kopen naar Wens

De vordering kopen naar wens betreft een uitgestelde betaling inzake 4 verkochte woningen (2016 4) uit ons bestaand
bezit. De vordering is geïndexeerd met een percentage van 2,5%.

82

TOELICHTING OP DE BALANS
(* € 1.000,-)

VLOTTENDE ACTIVA
4. Voorraden
4.01 Vastgoed bestemd voor verkoop

2017
€

2016
€

Vervaardigingsprijs
Af: voorziening voor verwachte verliezen
Boekwaarde per 31 december

543
0
543

894
0
894

894
1.317
-1.555
-113
543

614
2.707
-2.427
0
894

Verloopoverzicht
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking naar Daeb-vastgoed in exploitatie
Boekwaarde per 31 december

De voorraad verkoopwoningen bestaat uit 3 (2016: 5) teruggekochte koopgarant woningen. De reguliere verkoop voorraad
bedraagt 0 (2016: 0).

4.02 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Vervaardigingsprijs
Af: voorziening voor verwachte verliezen
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

0
0
0

872
0
872

Bovenstaand bedrag bestaat uit de grond van Retraitehuis, deelgebied 5, welke in ontwikkeling is voor koopwoningen. Per 3112-2017 zijn alle percelen verkocht en geleverd.

4.03 Overige voorraden

Vervaardigingsprijs
Af: voorziening voor verwachte verliezen
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

152
0
152

158
0
158

Dit betreft de voorraad onderhoudsmaterialen ten behoeve van de technische dienst. De waardering geschiedt
tegen de laatst bekend zijnde inkoopprijzen.

5. Vorderingen

Huurdebiteuren
Gemeenten
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

2017
Totaal
€

2017
> 1 jaar
€

2016
Totaal
€

2016
> 1 jaar
€

190
19
0
2.128
472
2.809

0
9
0
220
0
229

202
18
17
428
122
787

0
8
17
263
0
288

De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn in 2017 komen te vervallen door opheffing van Area Project B.V., Area Partner
B.V., en Area Service B.V.
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5.01 Huurdebiteuren
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd.

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

524
-334
190

573
-371
202

De huurachterstand huurdebiteuren ad. € 573 eind 2017 is 0,95% van de netto-jaarhuur (2016: 1,05%)
In 2017 is er € 64 afgeboekt aan oninbare vorderingen onder de huurdebiteuren. In 2016 heeft Area
€ 175 moeten afboeken aan oninbare vorderingen.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Dotatie ten laste van de exploitatie
Afgeboekte oninbare posten
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

-371
-27
64
-334

-435
-111
175
-371

2017
€

2016
€

19
19

18
18

5.02 Overheid
Het saldo overheid kan als volgt worden gespecificeerd:

Vordering op gemeente Veghel
Totaal gemeenten

De post vorderingen op gemeenten betreft van gemeenten te ontvangen subsidies en overige vorderingen.

5.03 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Het saldo vorderingen op groepsmaatschappijen kan als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen op AREA Service
Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen

2017
€

2016
€

0
0

17
17

De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn in 2017 afgewikkeld door opheffing van Area Project B.V., Area Partner B.V., en
Area Service B.V.
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5.04 Overige vorderingen
Het saldo overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Nog te ontvangen posten
Nog te factureren posten
Nog te factureren aan VvE's
Overige debiteuren

2017
€

2016
€

1.934
3
0
191
2.128

410
0
1
17
428

De "nog te ontvangen posten" bestaan uit diverse subsidies van isolatieprojecten voor een bedrag van € 1.700 en te
ontvangen gemeentelijke subsidies voor een bedrag van € 207 voor De Borders (huur en koop), D'n Hospes, Oranjewijk
en De Bolken.

5.05 Overlopende activa
Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Vooruitbetaalde posten
Overige overlopende activa

2017
€

2016
€

185
287
472

122
0
122

De vooruitbetaalde posten eind 2017 bestaan uit diversen kosten, abonnementen en contracten voor boekjaar 2018.
Eind 2017 was o.a. voor circa € 120 vooruitbetaald aan abonnementen en contracten voor boekjaar 2018.
Overige overlopende activa bestaan uit nagekomen posten welke in 2018 geactiveerd worden.

6. Liquide middelen

Kas
Bank

2017
€

2016
€

2
7.054
7.056

2
7.972
7.974

Bij de Rabobank bedraagt het krediet in rekening-courant € 2.500. De debetrente bedraagt het 1-maands
Euribor tarief verhoogd met een opslag van 1,55%-punt.
Bovengenoemd krediet wordt ingeperkt met € 72 voor een in 2010 afgegeven bankgarantie.
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7. Eigen vermogen

Stand per 1 januari
Bij/af: jaarresultaat

2017
€

2016
€

687.638

624.388

12.580

63.250

700.218

687.638

Overige
reserves, niet
zijnde
herwaarderingsreserve

Totaal

Eigen vermogen per 31 december

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Herwaarderingsreserve
DAEB vastgoed
in exploitatie

Herwaarderingsreserve
niet DAEB
vastgoed in
exploitatie

€

€

€

€

Boekwaarde per 1-1-2017
Realisatie uit hoofde van verkoop en sloop
Realisatie uit hoofde van herclassificatie

445.982
-101
-1.032

5.808
-23
1.032

235.848
124
0

687.638
0
0

Toename uit hoofde van stijging van de marktwaarde
Resultaat
Boekwaarde per 31-12-2017

-4.804
0
440.045

1.296
0
8.113

3.508
12.580
252.060

0
12.580
700.218

Dit verloopoverzicht fungeert tevens als totaalresultaat van de rechtspersoon.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
In de statuten van Area is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming.
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2017 ad € 10.291 ten gunste te brengen van de overige reserves alwaar dit
onmiddellijk wordt toegerekend aan de herwaarderingsreserve voor zover dit betrekking heeft op niet gerealiseerde
waardeveranderingen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 14 mei 2018.
De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

8. Voorzieningen
8.01 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Het verloop van de post voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen zijn als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Aanwending door oplevering
Mutatie t.l.v. het resultaat
Onttrekkingen (overboeking t.l.v. activa in ontwikkeling)
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

10.713
-10.916
5.820
1.801
7.418

16.398
-15.293
10.754
-1.146
10.713
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Boekwaarde per 1-1-2017
Overboeking bij oplevering
Toevoeging t.l.v. resultaat
Af: salderen met de activa in ontwikkeling
Boekwaarde per 31-12-2017

Voorziening
Voorziening
onrendabele
onrendabele
investering Daeb- investering Daeb
vastgoed
verbeteringen
€
€
4.953
5.760
-630
-10.286
1.264
4.556
-2.751
4.552
2.836
4.582

Totaal
€
10.713
-10.916
5.820
1.801
7.418

De voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen wordt opgebouwd ter dekking van het verschil tussen
de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling en de stichtingskosten van de vastgoedontwikkeling.

8.02 Voorziening latente belastingverplichtingen
Het saldo betreft latente belastingschulden die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde
van de activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening.
De waarderingsverschillen betreffen de waardering van vastgoed dat voor verkoop is gelabeld.
Per 31 december 2017 bedraagt de latentie op het vastgoed na stelselwijziging € 0.
Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt:
2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari

0

0

Boekwaarde per 31 december

0

0

Indien er een voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd is overwegend langlopend van aard.
De verwachting is dan dat deze voorziening niet binnen een jaar na balansdatum wordt gerealiseerd.

8.03 Voorziening reorganisatiekosten
Het verloop van de post voorziening reorganisatiekosten is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

59
80
-59
80

23
55
-19
59

De voorziening reorganisatiekosten is overwegend kortlopend van aard en is gevormd voor toekomstige vergoedingen
van nog te sluiten vaststellingsovereenkomsten.

8.04 Voorziening overig
Het verloop van de post voorziening overig is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

210
26
-34
202

191
42
-23
210

De voorziening overig is een reservering gevormd volgens de CAO voor een budget van de individuele
loopbaanontwikkeling van de medewerker.
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9. Langlopende schulden
9.01 Schulden/leningen overheid
Het verloop van de post schulden/leningen overheid van AREA is als volgt:
2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingsverplichting komend jaar
Boekwaarde per 31 december

11.027
0
-1.586
9.441

12.527
0
-1.500
11.027

Marktwaarde van schuldrestant per 31 december

13.013

15.206

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingsverplichting komend jaar
Boekwaarde per 31 december

178.005
5.000
-5.017
177.988

177.000
2.000
-995
178.005

Marktwaarde van schuldrestant per 31 december

252.207

260.283

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden bedraagt in 2017 € 1.586 (2016 € 1.500).

9.02 Schulden/leningen kredietinstellingen
Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen
kredietinstellingen van AREA is als volgt:

De aflossingsverplichting binnen 12 maanden bedraagt in 2017 € 5.017 (2016 € 995).
In 2017 is er één nieuwe geldlening aangetrokken voor € 5.000.
Borging door WSW
Per ultimo 2017 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 194.032 (2016: € 191.527) borging verstrekt door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor een schuldrestant ad € 185.085 (2016: € 181.187) zijn er garanties door
overheden verstrekt.

WSW-obligoverplichting
Er wordt eind 2017 een obligo aangehouden bij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) van maximaal
€ 7.254. Deze obligoverplichting houdt in dat indien het risico-vermogen van het WSW onder een kwart procent
komt van de uitstaande geborgde schuldrestanten, de deelnemers verplicht zijn naar rato een bijdrage te storten ter
compensatie van het liquiditeitstekort van het WSW.

Rente- en kasstroomrisico
Hierna is de leningportefeuille (schuldrestant eind 2017 en de aflossingsverplichting) uitgesplitst naar rentepercentage
en naar resterende looptijd.

Rentepercentages
< 1%

€
7.900

Resterende
looptijd
< 1 jaar

€
4.000

1%-2%

0

1- 5 jaar

2%-3%

35.436

5-10 jaar

30.975

3%-4%

51.750

10-15 jaar

45.689

4%-5%

92.975

15-20 jaar

25.830

5%-6%

0

> 20 jaar

57.667

> 6%

29.871

5.971
194.032

194.032
88

TOELICHTING OP DE BALANS
(* € 1.000,-)

Onder de langlopende schulden zijn geen achtergestelde schulden begrepen.
De gemiddelde rentevoet voor 2017 bedraagt 3,78% en voor 2016 3,91%
Aflossingsverplichting 2017 ter hoogte van € 6.603 opgenomen onder de kortlopende schulden,
is opgenomen in de hierboven genoemde overzicht.
Per balansdatum zijn er geen leningen die hypothecair verbonden zijn onroerende zaken .
Alle geldleningen zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Uden.

9.03 Schulden aan groepsmaatschappijen
Het saldo schulden aan groepsmaatschappijen kan als volgt worden gespecificeerd:
2017
€

2016
€

0
0
0
0

0
0
4
4

Schuld aan AREA Project BV
Schuld aan AREA Service BV
Schuld aan AREA Partner BV
Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden aan groepsmaatschappijen zijn in 2017 afgewikkeld door liquidatie van Area Project B.V., Area Partner B.V. en
Area Service B.V.

9.04 Waarborgsommen

Fonds waarborgsommen
Rente waarborgsommen

2017
€

2016
€

368
276
644

390
284
674

De waarborgsommen betreffen, buiten de actuele niet-DAEB verhuringen welke via de makelaar verhuurd worden,
een verplichting uit het verleden aangegaan in Uden.
Area hanteert voor haar sociale verhuringen géén actief waarborgsommen beleid meer. Het gehanteerde
rentepercentage bedraagt momenteel 1%.

9.05 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden contracten (VOV)
De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder
een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt
jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van
de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling van onroerende zaken en
specifieke contractvoorwaarden met derden.

1 januari:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Waardevermeerderingen/-verminderingen
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Mutatie door waardeverandering
Saldo mutaties
31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Waardevermeerderingen
Boekwaarde per 31 december

2017
€

2016
€

25.524
362
25.886

28.259
-1.016
27.243

0
-1.292
1.247
-45

0
-2.549
1.192
-1.357

24.263
1.578
25.841

25.524
362
25.886
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Gedurende 2017 zijn géén woningen onder een VOV-regeling aan derden overgedragen (2016: 0).
In 2017 zijn er 8 woningen teruggekocht (2016: 17).
Als gevolg van een gemiddelde waardestijging van de overgedragen onroerende zaken van 5,52% stijgt de
terugkoopverplichting in 2017 met € 1.247 (2016 € 1.192).

10. Kortlopende schulden

Schulden overheid
Schulden kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Aangegane verplichtingen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2017
€

2016
€

1.586
5.017
3.118
5.105
79
0
1.861
4.937
21.703

1.500
995
2.032
3.304
79
0
2.321
5.165
15.396

2017
€

2016
€

1.500
1.586
-1.500
1.586

1.418
1.500
-1.418
1.500

1500
€

1418
€

995
5.017
-995
5.017

974
995
-974
995

10.01 Schulden aan overheid

Boekwaarde per 31 december:
Bij: toevoegingen
Af: aflossingen
Boekwaarde per 31 december:

Bovenstaand saldo vloeit voort uit rubriek 8.01.
Voor de schulden aan overheid staat het onroerend goed van Stichting Area ter borging aan het WSW.

10.02 Schulden aan kredietinstellingen:

Boekwaarde per 31 december:
Bij: toevoegingen
Af: aflossingen
Boekwaarde per 31 december:

Bovenstaand saldo vloeit voort uit rubriek 8.02.
Voor de schulden aan kredietinstellingen staat het onroerend goed van Stichting Area ter borging aan het WSW.
Aflossing FIXE leningen in 2017 was € 0,- (aflossing FIXE leningen in 2016: € 0,-).

10.03 Schulden aan leveranciers:
De post schulden aan leveranciers is als volgt samengesteld:

Schulden aan leveranciers
Totaal schulden aan leveranciers

2017
€

2016
€

3.118
3.118

2.032
2.032
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10.04 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Het saldo te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden
gespecificeerd:

Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2017
€

2016
€

205
1.614
3.287
5.106

222
1.870
1.212
3.304

2017
€

2016
€

79
79

79
79

2017
€

2016
€

1.772
89
1.861

2.197
124
2.321

10.05 Schulden ter zake van pensioenen
De post schulden ter zake van pensioenen is als volgt samengesteld:

Af te dragen pensioenpremie
Totaal schulden ter zake van pensioenen

10.06 Overige schulden
De post overige schulden is als volgt samengesteld:

Nog te betalen posten
Overige
Totaal overige schulden

Bovengenoemd bedrag bestaat uit de overlopende facturen 2017, schuld op gebouwde vakantie-uren en
teveel ontvangen huur van vertrokken huurders.
Onder de post "nog te betalen posten" is in 2017 een bedrag van 296 (2016: € 1.200) opgenomen voor de bestrating
rondom de te verkopen nieuwbouw in project "De Gaarden".

10.07 Overlopende passiva
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld:
Fonds leveringen en diensten
Niet vervallen rente leningen
Vooruitontvangen posten
Vakantiegeldverplichting
Overige overlopend
Totaal overlopende passiva

2017
€

2016
€

237
4.162
366
172
0
4.937

157
4.213
463
165
166
5.164
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Obligo
Er wordt eind 2017 een obligo aangehouden bij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) van maximaal € 7.254.746.
Deze obligoverplichting houdt in dat indien het risico-vermogen van het WSW onder een kwart procent komt van de uitstaande
geborgde schuldrestanten, de deelnemers verplicht zijn naar rato een bijdrage te storten ter compensatie van het
liquiditeitstekort van het WSW.
Door Stichting Area is een volmacht afgegeven aan Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze volmacht stelt
het WSW in staat een recht van hypotheek te vestigen op het gehele woningbezit van Area.
Aankopen en investeringen
Bij noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan in verband met nieuwbouw- en herstructureringsprojecten is Area
verplicht een overeenkomst te ondertekenen en een bankgarantie aan de gemeente af te geven met betrekking tot de
mogelijke aansprakelijkheid in verband met het risico van planschade-claims. Dit heeft de afgelopen jaren reeds tot enige
beperkte schadeclaims geleid. Ook voor toekomstige bouwprojecten blijft dit risico aanwezig.
Aangegane verplichtingen inzake nieuwbouw bedraagt ultimo 2017 € 14.058.380.
De aangegane verplichtingen voor renovatie projecten is ultimo 2017 € 7.105.334 en voor onderhoud is dit ultimo
2017 € 158.470.
Area heeft een duurzaamheidsambitie tot 2035. De omvang van deze ambitie in euro's is nog niet duidelijk. Wel moet er
rekening gehouden worden met een forse investering waarbij een aanzienlijk deel als onrendabel moet worden verwerkt. In de
jaarrekening 2017 is voor de duurzaamheidsambitie nog geen onrendabele top gereserveerd.
Kredietfaciliteit
De rekeningcourant-faciliteit heeft een kredietfaciliteit van €. 2.500.000 Deze kredietfaciliteit is ingeperkt met een aan de
gemeente Veghel verstrekte bankgarantie van € 72.800. Het kredietmaximum bedraagt derhalve € 2.427.200 Er zijn geen
extra zekerheden voor het rekening courant krediet afgegeven.
Pensioen
Area heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefinancierd
door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie is als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. In de uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat er naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie verplichtingen kunnen resteren. Deze additionele
verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, kunnen leiden tot lasten
voor Area. Ultimo 2016 waren er voor Area geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Operationele lease
De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane operationele-leaseovereenkomsten voor printers bedragen in totaal
€ 47.325 (31.12.2016: € 47.325). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 9.790 (31.12.2016: € 9.790), tussen 1 en 5 jaar € 17.950
(31.12.2016: € 27.730) en na 5 jaar € 0 (31.12.2016: € 0). De resterende looptijd van het leasecontract is 3 jaar.

Schadeclaim
Er zijn geen lopende schadeclaims ten aanzien van de projectontwikkeling voor Area en er zijn dan ook geen risico's te
verwachten.

VVE
Area heeft belang in 44 verenigingen van eigenaren. Hieruit vloeien verplichtingen voort zoals bijdrage in de verzekeringen,
onderhoud en beheer.
Deelneming
Er zijn geen deelnemingen meer per 31 december 2017.

Gebeurtenissen na balansdatum
Ten tijde van het opmaken en vaststellen van de jaarrekening hebben er geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden
die invloed hebben op de waardering en resultaatbepaling over het gepresenteerde boekjaar.
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Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
11. Huuropbrengsten

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

2017
€

2016
€

50.108
19
-189
49.938

46.009
2.088
-259
47.838

3.072
422
3.494
-68
3.426

4.623
242
4.865
-19
4.846

53.364

52.684

2017
€

2016
€

32.278
21.086
53.364

31.742
20.942
52.684

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten

Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende
gemeenten zijn behaald:

Gemeente Uden
Gemeente Veghel
Totaal huuropbrengsten

Area heeft per 1 juli 2017 een gemiddelde huurverhoging van 0,99 % toegepast (2016: 0,60 %).
Dit percentage bestaat uit 0,48% inflatie en voor 0,51% uit een inkomensafhankelijk deel.
De belangrijkste verklaringen voor de hogere huuropbrengst t.o.v. het vorige boekjaar zijn:
2017
€

2016
€

-23
0
62
662
-42
21
680

-112
-2
166
727
278
84
1.141

12.01 Opbrengsten servicecontracten

2017
€

2016
€

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: Opbrengstenderving wegens leegstand
Totaal opbrengsten servicecontracten

2.093
-14
2.079

2.143
-13
2.130

a. de verkoop van woningen
b. de sloop van woningen
c. in exploitatie genomen gebouwen
d. de algemene huurverhoging per 1 juli 2017
e. de huurverhoging a.g.v. huurharmonisatie, verbouwingen, cv's e.d.
f. leegstand

Dit betreffen de vergoedingen die de huurders boven de kale huurprijs betalen voor warmwatervoorzieningen,
energiekosten, schoonmaakonderhoud en overige diensten.
Deze vergoedingen zijn gebaseerd op geraamde kosten en worden, indien noodzakelijk, jaarlijks aangepast.
Hierna is een overzicht opgenomen van de opbrengsten die in de verschillende
gemeenten zijn behaald:

Gemeente Uden
Gemeente Veghel
Totaal opbrengsten servicecontracten

2017
€

2016
€

1.258
821
2.079

1.283
847
2.130
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12.02 Lasten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Totaal lasten servicecontracten

2017
€

2016
€

2.077
2.077

2.130
2.130

Het te restitueren saldo en nog te betalen kosten voor levering en diensten van € 237 is in 2017 opgenomen onder
rubriek 12.02 "Lasten servicecontracten".
Hieronder is een overzicht opgenomen van de lasten servicecontracten die in de verschillende gemeenten
zijn gerealiseerd:
2017
€

2016
€

1.256
821
2.077

1.282
848
2.130

2017
€

2016
€

-365
3.678
4.260
506
8.079

-84
3.925
3.743
563
8.147

2017
€

2016
€

Beheerkosten:
Advieskosten
Projectkosten
Automatiseringskosten
Bestuurs- en toezichtskosten
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Overige beheerskosten
Huurdersparticipatie/voorlichting
Bedrijfsvervoermiddelen
Algemene kosten
Totaal toegerekende overige organisatiekosten

323
101
1.288
140
208
1.446
262
79
75
338
4.260

332
84
1.357
136
202
866
287
91
64
324
3.743

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

8.079

8.147

Gemeente Uden
Gemeente Veghel
Totaal lasten servicecontracten

14. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Toegerekende overige organisatiekosten

In 2017 zijn hogere kosten gerealiseerd voor overige personeelskosten voor ondersteuning KCC, Woonmakelaars en
bedrijfsbureau. Dit is het gevolg van de vorming van wijkteams en de inrichting van een nieuw dienstverleningsmodel
dat gedurende de inrichting extra capaciteit vergt tot en met 2018.

94

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
Functionele indeling

(* € 1.000,-)

15. Lasten onderhoudsactiviteiten

Onderhoudslasten (niet planmatig)
Onderhoudslasten met vergoeding (niet planmatig)
Onderhoudslasten (planmatig)
Toegerekende personeelskosten
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

2017
€

2016
€

2.654
243
11.918
810
15.625

2.179
333
8.016
608
11.136

De hogere onderhoudskosten (niet planmatig) zijn veroorzaakt door toename van asbestsanering, extra uitgaven aan
installaties en meer meldingen. De hogere onderhoudslasten voor planmatig worden veroorzaakt door eerder vervangen
van dakbedekking door het plaatsten van zonnepanelen, asbestmaatregelen en toename vraaggestuurd onderhoud
(keuken, badkamer en toilet).

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie
Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal onderhoudslasten

2017
€

2016
€

15.072
553
15.625

10.775
361
11.136

2017
€

2016
€

2.325
1.203
11.544
15.072

1.995
968
7.811
10.775

De onderhoudskosten voor het DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

Klachtenonderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal onderhoudslasten

De totale onderhoudslasten (ook het planmatig onderhoud) worden rechtstreeks ten laste van het resultaat
gebracht. In deze onderhoudskosten zijn toerekening van de kosten voor het eigen personeel inbegrepen.
Deze zijn voor 2017 becijferd op ca. € 758 (2016: € 588).
De onderhoudskosten voor het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn te verdelen in:

Klachtenonderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal onderhoudslasten

2017
€

2016
€

125
35
393
553

82
23
257
361

De totale onderhoudslasten (ook het planmatig onderhoud) worden rechtstreeks ten laste van het resultaat
gebracht. Hierin zijn geen toerekening van de kosten voor het eigen personeel begrepen.
Deze zijn voor 2017 becijferd op ca. € 51 (2016: € 20).
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Overige bedrijfsopbrengsten
Belastingen (WOZ)
Verhuurder- en saneringsheffing
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit

15.625

11.136

2017
€

2016
€

-955
3.157
5.704
0
1.087
0
8.993

-912
3.071
5.034
0
780
0
7.973

De belastingen en de verhuurder- en saneringsheffing zijn na stelselwijziging overgeheveld van de rubriek
"14. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten" naar rubriek "16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit".
Deze wijziging van deze posten heeft geen impact op het vermogen en resultaat.
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Overige bedrijfsopbrengsten
2017
€

2016
€

78
349
0
80
0
22
0
426
955

95
353
0
37
0
73
5
349
912

2017
€

2016
€

Overige bedrijfslasten:
Oninbare debiteuren
Verzekeringen
VvE-bijdrage bezit
Diverse bedrijfslasten
Subtotaal overige bedrijfslasten

27
168
130
762
1.087

105
163
89
423
780

Totaal toegerekende overige organisatiekosten

1.087

780

0
0

0
0

8.993

7.973

20.669

25.428

2017
€

2016
€

1.038
-265
-46

1.850
-1.626
-43

727

181

2017
€

2016
€

0
41
5
46

0
37
6
43

Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie
Niet af te rekenen leveringen en diensten
Doorberekend onderhoud
Verhuur kantoorpand Veghel
Opbrengst Stg. Zonnenhuizen inzake Landschrijversveld
Nagekomen bedrijfsopbrengsten
Pro rata BTW
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
De ontvangen huur kantoorpand Veghel bestaat uit de vergoeding voor huur en servicekosten.

Toegerekende overige organisatiekosten

Toegerekende afschrijvingen
Totaal toegerekende afschrijvingen
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Totaal nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

17. Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling:

Opbrengst verkopen projecten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Totaal netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

Lonen en salarissen
Overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
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Toegerekende overige organisatiekosten
2017
€

2016
€

Beheerkosten:
Advieskosten
Projectkosten
Automatiseringskosten
Bestuurs- en toezichtskosten
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Overige beheerskosten
Huurdersparticipatie/voorlichting
Bedrijfsvervoermiddelen
Algemene kosten
Subtotaal beheerskosten

3
0
13
1
2
15
3
0
1
3
41

3
0
14
1
2
9
3
1
1
3
37

Totaal toegerekende overige organisatiekosten

41

37

727

181

Totaal nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat van de opbrengsten uit verkopen van bestaand bezit
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte nieuwbouwwoningen en is als volgt te
specificeren:

DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: afwaardering korting kopen naar wens
Af: boekwaarde
Af: toegerekende personeelskosten
Af: toegerekende organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB
vastgoed in exploitatie

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Opbrengst verkopen teruggekochte koopgarant
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: boekwaarde verkopen teruggekochte koopgarant woningen
Af: toegerekende personeelskosten
Af: toegerekende organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit niet DAEB
vastgoed in exploitatie

2017
€

2016
€

160
-2
0
-107
-2
-2
0
47
0

2.803
-36
-7
-1.720
-24
-14
-2
1.000
0

47

1.000

2017
€

2016
€

925
1.944
-42
-847
-1.556
-57
-39
-5
323
0

1.615
2.854
-58
-1.437
-2.427
-38
-23
-4
482
0

323

482
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Toegerekende overige organisatiekosten
2017
€

2016
€

Beheerkosten:
Advieskosten
Projectkosten
Automatiseringskosten
Bestuurs- en toezichtskosten
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Overige beheerskosten
Huurdersparticipatie/voorlichting
Bedrijfsvervoermiddelen
Algemene kosten
Subtotaal beheerskosten

3
0
13
1
2
15
3
0
1
3
41

3
0
14
1
2
9
3
1
1
3
37

Totaal toegerekende overige organisatiekosten

41

37

Verkochte woningen in aantallen:
Verkopen Daeb woningen
Verkopen Niet-Daeb woningen
Verkochte garages
Verkopen teruggekochte koopgarant woningen
Verkopen nieuwbouw koopwoningen die tijdelijk verhuurd zijn en daarna alsnog
Verkopen percelen De Gaarden
Totaal

1
4
2
9
0
6
22

18
8
1
16
0
10
53

370

1.482

2017
€

2016
€

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

0
0

0
0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor verkoop

0

0

2017
€

2016
€

-5.820
-2.843

-6.686
-4.068

23
-114

-124

0

0

-8.754

-10.878

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

19.01. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onrendabele investering activa in ontwikkeling
Onrendabele investering duurzaamheid
Onrendabele investering activa in ontwikkeling nagekomen
Afwaardering grond naar marktwaarde
Afboeking nagekomen investeringen
Afboeking stopgezette projecten
Overige waardeveranderingen woningen in exploitatie
Realisatie door afschrijvingen daeb
Overige waardeverminderingen
Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen
wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.
De oorzaak van de waardevermindering betreft voornamelijk afboeking van onrendabele
toppen nieuwbouw.
Voor onrendabele investeringen activa in ontwikkeling zijn zowel nieuwe projecten als
terugname van reeds eerder opgenomen onrendabele investeringen.
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Vorming voorziening ORT:
Tijdelijk wonen Velmolen Oost (35 won.)
Retraitehuis deelgebied 4 (66 won.)
Don Bosco herbestemming (22 won.)
Woonwagens naar Veghels Buiten (8 won.)
Spechtenlaan Odiliapeel (12 won.)
Veghels Buiten Dura Vermeer (8 won.)
Veghels Buiten Brouwerij Ouwehand (6 won.)
Veghels Buiten Abdijtuin (28 won.)
Kastanjetuin (11 won.)
Carolushof (17 won.)
Verbeteringen
Hortensiastraat 2e fase (12 won.)
Renovatie Bloemenwijk (7 won.)
Fase 3 De Bogerd (85 won.)
Fase De Bogerd Pilot NOM (5 won.)

-165
-1.241
347
390
285
65
161
1.561
316
127
15
-45
5.447
577
7.840

De post afboeking nagekomen investeringen bestaat uit:
Mr. Van de Venstraat te Zijtaart
GREX Oranjewijk
Plan de Bolst te Erp
C00NB-0163 Harmoniehof (MuzeRijk)
Plan de Bolken

1
1
1
-7
-19
-23

De post afboeking stopgezette projecten bestaat uit:
Klooster Veghel
Spoorlaan huur
Tijdelijk wonen Spoorlaan
Tijdelijk wonen Veghels Buiten
De Leest Veghel
Versnelling statushouders Veghel
Ziekenhuisterein Veghel
Versnellingskamer Veghel
Acquisitiebudget algemeen

21
4
9
6
2
2
14
14
42
114

19.02. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2017
€

2016
€

DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde

5.977
0

55.477
0

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie

5.977

55.477

2017
€

2016
€

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde

3.658

1.845

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

3.658

1.845

9.635

57.322

Totaal Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen
wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.
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19.03. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Waardeverandering van terugkoopverplichtingen
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht
onder voorwaarden

2017
€

2016
€

166
0
0

186
0
0

166

186

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting
op de materiële vaste activa.

19.04. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed bestemd
voor verkoop

2017
€

2016
€

0
0

0
0

0

0

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van het vastgoed verkocht onder voorwaarden wordt verwezen naar de toelichting
op de voorraden.
19.01 tm 19.04 Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille

1.047

46.630

2017
€

2016
€

75
75

89
89

2017
€

2016
€

163
44
5
212

172
37
6
215

20. Nettoresultaat overige activiteiten

Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal Opbrengsten overige activiteiten

Kosten overige activiteiten

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal kosten overige activiteiten
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Toegerekende overige organisatiekosten
2017
€

2016
€

Beheerkosten:
Advieskosten
Projectkosten
Automatiseringskosten
Bestuurs- en toezichtskosten
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Overige beheerskosten
Huurdersparticipatie/voorlichting
Bedrijfsvervoermiddelen
Algemene kosten
Subtotaal beheerskosten

3
0
13
1
2
18
3
0
1
3
44

3
0
14
1
2
9
3
1
1
3
37

Totaal toegerekende overige organisatiekosten

44

37

-137

-126

2017
€

2016
€

499
419
918

456
461
917

2017
€

2016
€

889
29
918

888
29
917

2017
€

2016
€

0
0
451
72
0
395
918

-1
0
489
65
0
364
917

Totaal nettoresultaat overige activiteiten

22. Leefbaarheid
De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in niet-cyclisch en cyclisch:

Leefbaarheid (sociaal)
Leefbaarheid (fysiek)
Totaal leefbaarheid

De leefbaarheidskosten verdeeld in DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie:

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie
Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal leefbaarheid

Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten overige activiteiten
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Leefbaarheid
Totaal leefbaarheid
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Toegerekende overige organisatiekosten
2017
€

2016
€

Beheerkosten:
Advieskosten
Projectkosten
Automatiseringskosten
Bestuurs- en toezichtskosten
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Overige beheerskosten
Huurdersparticipatie/voorlichting
Bedrijfsvervoermiddelen
Algemene kosten
Subtotaal beheerskosten

4
0
13
1
2
27
9
0
12
4
72

3
0
14
1
2
22
9
1
9
4
65

Totaal toegerekende overige organisatiekosten

72

65

918

917

2017
€

2016
€

0
0

99
99

Totaal leefbaarheid

23. Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa
Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

De afwikkeling van de opheffing van het WIF in 2016 en 2017 heeft Area uiteindelijk meer opgeleverd dan
werd verwacht.
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

Renteopbrengsten BWS-subsidie
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

2017
€

2016
€

0
3
3

6
146
152

2017
€

2016
€

1
0
1

11
0
11

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten rekening-courant en deposito’s
Overige rentebaten
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
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Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen
Rentelasten rekening-courant
Rentelasten waarborgsommen
Rentelasten borgstellingsprovisie
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

Totaal saldo financiële baten en lasten

2017
€

2016
€

-7.339
-32
-6
-42
-34
-7.453

-7.468
-24
-7
-39
0
-7.538

-7.449

-7.276

2017
€

2016
€

379
-2.455
-2.076

0
-1.212
-1.212

0
261
261

3.641
-4.581
-940

-1.815

-2.152

24. Belastingen

Acute vennootschapsbelasting
Nagekomen acute vennootschapsbelasting
Lopend jaar

Latente vennootschapsbelasting
Nagekomen voorziening latentie vennootschapsbelasting
Lopend jaar

Totaal belastingen

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:
Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 0 (2016: € 0) worden gecompenseerd met in het
verleden geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk is 15,2% (2016: 3,3%) en kan als volgt worden
gespecificeerd:
2017
€
Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting
Af:
Correctie opbrengst verkopen
Correctie onderhoud
Correctie afschrijvingen
Fiscale vrijval disagio leningen o/g
Correctie waardeveranderingen
Bij:
Correctie huuropbrengst
Correctie overige bedrijfslasten
Geactiveerde rentelasten
Gemengde kostenaftrek
Terugname afwaardering lagere WOZ waarde
Mutatie compensabel verlies

2016
€

14.395

65.402

-514
-6.943
-961
-113
-1.048

-1.862
-2.310

52
1
1.000
15
3.974
-

124
-46.630

52
914
15
5.321
-16.143

Belastbaar bedrag

9.858

4.883

Belastingbedrag 20% over € 200 (2016 € 200)
Belastingbedrag 25% over € 9.658 (2016 € 4.686)
Totaal

40
2.415
2.455

40
1.172
1.212

Nagekomen vennootschapsbelasting
Correctie fiscale afschrijving vpb 2016 in jaar 2017

-379
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Specificatie latente vennootschapsbelasting
Mutatie latente verliesverrekening
Mutatie latente disagio leningen
Mutatie latentie verkopen
Mutatie latente afschrijvingspotentieel
Nagekomen latentie 01-01-2017

0
22
121
-404
0
-261

4.036
31
436
78
-3.641
940

2017
€

2016
€

86
86

0
0

2017
€

2016
€

0
521
521

0
581
581

2017

2016

506
5
5
5
0
521

563
6
6
6
0
581

2017
€

2016
€

3.939
622
600
5.161

4.004
653
599
5.256

25. Resultaat deelnemingen

Resultaat deelneming Area Partner B.V.
Totaal resultaat deelnemingen

26. Afschrijvingen

Afschrijving overige (on)roerende zaken in exploitatie
Afschrijving (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn als volgt gealloceerd:
Lasten verhuur en beheeractiviteiten (Exploitatie vastgoedportefeuille)
Verkocht vastgoed in ontwikkeling
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto resultaat overige activiteiten
Leefbaarheid
Totaal

27. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten, bedroeg:

Team wonen
Team wijkontwikkeling
Team bedrijfsvoering
Team officemanagement
Directie en team staf
Totaal

2017

2016

25,7
31,8
14,2
0,0
5,4
77,1

21,9
35,8
9,0
6,0
4,6
77,3
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In 2017 is de team officmanagement (6 fte) overgegaan naar team bedrijfsvoering, wijkontwikkeling en directie.
Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
2017

2016

3.678
810
0
0
59
163
451
5.161

3.925
608
0
0
62
172
489
5.256

2017
€

2016
€

Beheerkosten:
Automatiseringskosten
Bestuurs- en toezichtskosten
Huisvestingskosten
Overige personeelskosten
Overige beheerskosten
Subtotaal beheerskosten

1.342
146
217
1.522
703
3.930

1.414
142
210
915
732
3.413

Heffingen:
Belastingen (WOZ)
Verzekeringen
Verhuurdersheffing
Saneringsheffing
Subtotaal heffingen

3.157
168
5.704
0
9.029

3.071
163
5.034
0
8.268

Overige bedrijfslasten:
Advieskosten
Oninbare debiteuren
Projectkosten
Diverse bedrijfslasten
VvE-bijdrage bezit
Subtotaal overige bedrijfslasten

337
27
101
853
130
1.448

346
105
84
498
89
1.122

Totaal overige bedrijfslasten

14.407

12.803

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:
Lasten verhuur en beheeractiviteiten (Exploitatie vastgoedportefeuille)
Lasten onderhoudsactiviteiten (Exploitatie vastgoedportefeuille)
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Verkocht vastgoed in ontwikkeling
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto resultaat overige activiteiten
Leefbaarheid
Totaal

28. Overige bedrijfslasten

De daling van de diverse bedrijfslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door geen opgelegde saneringssteun
welke door de overheid wordt geheven ten laste van de corporatiesector.
De daling van de personeelskosten zijn te verklaren door hogere incidentele kosten van inhuur van extern personeel
naar aanleiding van de reorganisatie
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Overige toelichtingen
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen (* € 1,-)
Bezoldiging van bestuurders
De bezoldiging van de bestuurders van Area is als volgt:

Naam
1. De beloning
Salaris
Vakantiegeld
Bijtelling auto
Gratificatie

2017
€

2016
€

J. van Vucht

J. van Vucht

125.689
10.055
0
0
135.744

125.689
10.055
0
0
135.744

0

0

15.343
4.751
48
336
102

15.065
4.751
298
122
102

20.580

20.338

156.324

156.082

2. De belastbare vaste en variabele vergoedingen
Werkgeversbijdrage ouderdomspensioen
OVP/VPL premie werkgever
WIA+ en WGA hiaat pensioen (WIA-plus)
WIA excedent pensioen
FLOW-premie

Totale bezoldiging volgens WNT (klasse F)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
Area. Het voor Area toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 151.000, klasse F. Voor de overschrijding van het
bezoldigingsmaximun van Area is het overgangsrecht van toepassing.

Functie
Duur van het dienstverband
Omvang van het dienstverband

directeurbestuurder
onbepaalde
tijd
36 uur
per week

directeurbestuurder
onbepaalde
tijd
36 uur
per week

2017
€

2016
€

17.440
11.625
11.625
11.625
11.625
11.625
75.565

17.186
11.458
11.458
11.458
11.458
11.458
74.476

Bezoldiging van commissarissen
De bezoldiging * van de commissarissen van Area is als volgt:

E. Kemperman
H. Vos
T. Kardol
S. van Kessel
N. de Wilde
W. Bruinenberg

* Bezoldiging is opgenomen exclusief de BTW en vanaf 2015 maakt de onkostenvergoeding onderdeel
uit van de bezoldiging.
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De onkostenvergoedingen * van de commissarissen Area is als volgt:

2017
€

2016
€

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

E. Kemperman
H. Vos
T. Kardol
S. van Kessel
N. de Wilde
W. Bruinenberg
* Onkostenvergoedingen zijn opgenomen exclusief de BTW.

Honoraria accountantsorganisatie:
Hieronder is een overzicht opgenomen van de honoraria voor de controle van de jaarrekening, andere
controleopdrachten, fiscale adviesdiensten en andere niet-controlediensten. De honoraria is verantwoord zoals deze
ten laste van het resultaat is gebracht.

2017
Deloitte
Controle van de jaarrekening *
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

Totaal
netwerk

Overig netwerk
188
21
69
3
281

188
21
69
3
281

0

* waarvan 49 betrekking heeft op 2016.

2016
Deloitte
Controle van de jaarrekening *
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

Totaal
netwerk

Overig netwerk
169
24
109
2
304

0

169
24
109
2
304

* waarvan 39 betrekking heeft op 2015.
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OPMAKEN VAN DE JAARREKENING
Deze jaarrekening is opgemaakt door de Raad van Bestuur en is geaccordeerd in de directievergadering van 14 mei 2018.

Area

Was getekend: J.M.H.M. van Vucht, directeur/bestuurder

VASTSTELLING
Het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Area is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering
14 mei 2018 (conform artikel 35 woningwet).

Was getekend: Dhr. E. Kemperman

voorzitter

Was getekend: Dhr. W. Bruinenberg

lid

Was getekend: Dhr. H. Vos

lid

Was getekend: Mevr. N. de Wilde

lid

Was getekend: Dhr. S van Kessel

lid
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In onze statuten is niets opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat.
Wel is in onze statuten het volgende opgenomen:

Statutaire regeling betreffende de jaarstukken
In artikel 25 van de statuten van de stichting is het volgende bepaald over de jaarstukken:

1. Het bestuur maakt binnen vijf maanden na afloop van hat boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, een
volkshuisvestingsverslag en een overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses op, die moeten voldoen aan de
voorschriften die ter zaken voor toegelaten instellingen gelden.

2. De Raad van Commissarissen laat de in het eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem aangewezen
accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van hat Burgerlijk Wetboek of aan een organisatie waarin
zodanige accountants samenwerken. Wijst de Raad van Commissarissen geen accountant aan, dan wordt deze door het
bestuur aangewezen..

3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend.
Indien het bestuur de opdracht tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van
Commissarissen.

4. Het bestuur stelt de stukken als bedoeld in het tweede lid niet vast en de Raad van Commissarissen keurt deze niet goed
alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.

5. Indien de Raad van Commissarissen de stukken als bedoeld in het eerste lid goedkeurt, verleent de raad tevens decharge
aan het bestuur. Deze decharge heeft alleen betrekking op de stukken die aan de Raad van Commissarissen zijn overgelegd.

6. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen
ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
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Enkelvoudige balans DAEB - Niet-DAEB
(* € 1.000,-)

Ref.

Jaarrekening

Daeb

Niet Daeb

1-1-2018

1-1-2018

1-1-2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Materiële vaste activa

1
1.01
1.02
1.03
1.04

830.935
64.754
26.073
3.453
925.215

830.935
0
0
3.453
834.388

0
64.754
26.073
0
90.827

5.015
5.015

5.015
5.015

0
0

2.696
0
50
0
0
2.746

1.371
0
0
28.000
25.823
55.194

1.325
0
50
0
0
1.375

932.976

894.597

92.202

543
0
152
695

0
0
141
141

543
0
11
554

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06

190
19
0
2.128
472
0
2.809

177
18
0
1.836
459
2.000
4.490

13
1
0
292
13
1.072
1.391

6

7.056

4.056

3.000

10.560

8.687

4.945

943.536

903.284

97.147

2

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2.01

Financiële vaste activa
Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Te vorderen BWS-subsidies
Overige financiële vaste activa
Interne vordering niet-DAEB (U/G)
Netto vermogenswaarde niet-DAEB

3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Rekening courant DAEB - Niet-DAEB

Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

4
4.01
4.02
4.03

5
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Ref.

Jaarrekening

Daeb

Niet Daeb

1-1-2018

1-1-2018

1-1-2018

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar
Waardemutaties sociaal vastgoed
Af: Afwaardering deelnemingen

Voorzieningen
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening

onrendabele investeringen en herstructureringen
latente belastingverplichtingen
deelnemingen
reorganisatiekosten
overig

Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Waarborgsommen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden contracten (VOV)
Interne lening

Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Interne lening
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van commissarissen van Stichting Area

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN 2017 OPGENOMEN JAARREKENING
2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Area te Uden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken 2017 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Area op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van
het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2017.

2.

De winst-en-verliesrekening over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Area zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 57 van de jaarrekening,
waarin staat beschreven dat Stichting Area een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35
lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder
toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN 2017 OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•
Het bestuursverslag
•
De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en van de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de
bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere
uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de toegelaten instelling.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.
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•

Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 14 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. R.H.A. van Moll RA
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