Ons visitekaartje voor de toekomst

Alex Bonnema, Directeur bestuurder Elkien:

‘Met elkaar een nieuwe balans vinden’

Elkien verzette in 2013 de bakens.
We blijven investeren in wonen
in Friesland en maken ons sterk
voor betaalbare woningen. Meer
dan ooit vraagt dat van ons
zakelijkheid en creativiteit. We
kijken naar onze eigen organisatie
met de zakelijkheid van een
beursgenoteerde onderneming.
Iedere euro die we teveel besteden
kunnen we niet investeren of
uitkeren aan onze ‘aandeelhouders’:
huurders in Friesland. Creatief
samenwerken met klanten en
partners moet vervolgens onze
betrokkenheid bij wonen in Friesland
op peil houden.
Den Haag vraagt ons de komende jaren ferm bij te
dragen aan het tekort op de rijksbegroting. Daarnaast springen we noodgedwongen bij om problemen van andere verhuurders op te lossen. Dat
leidt tot fors minder ruimte om te investeren en het
dwingt ons om kritisch te kijken naar alle taken die
we uitvoeren. In 2013 doorbraken we de negatieve
spiraal van: ‘alleen maar minder’. We maakten onze
eigen bedrijfsvoering efficiënt, zochten naar de
beste condities om geld te kunnen lenen en werkten effectiever en slimmer samen met partners.
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Dat doen we vanuit de visie
dat we nu en later waarde
willen creëren voor onze huurders. Een ‘winstuitkering’ in de
vorm van een betaalbare huur
nu en ‘waardegroei’ door voldoende betaalbare woningen
in de toekomst.
Ook de komende jaren staan
in het teken van nadrukkelijk
kiezen waarin we investeren,
efficiënt werken en doelmatig
samenwerken met partners.
In dit jaarverslag leest u over
onze resultaten, de ervaringen
van vier partners met ons en
kijken we vooruit.

De bouw
We investeerden minder dan
we wilden, maar kwamen wel
al onze prestatieafspraken na.
Met onze bouwpartners kozen
we voor ketensamenwerking
gebaseerd op gelijkwaardig
partnerschap. Op pagina 12
vertelt Jetze Lont hoe Elkien
en Bouwbedrijf Lont werken
aan gezamenlijk investeren in
wijken en buurten.

De gemeenten
Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid om zorg en diensten voor kwetsbare groepen

te organiseren. Ze moeten dat
doen met minder geld. Wij zien
onder de huurders van Elkien
het aantal mensen met (financiële) problemen intussen toenemen. Gemeenten zetten sociale
wijkteams in om problemen
te signaleren en op te lossen.
Elkien doet mee, bijvoorbeeld in
het team Heechterp-Schieringen
en zal ook in 2014 deelnemen in
acht nieuwe teams.
De Gemeente Leeuwarden
loopt landelijk voorop in haar
ambitie een duurzame stad te
zijn. Ze heeft concrete plannen
om wijken te verbeteren en
woningen te verduurzamen.
Wethouder Isabelle Diks legt
op pagina 6 uit waarom het zo
belangrijk is daarbij samen te
werken met Elkien.

De zorg
We weten zeker dat het aantal
senioren groeit. Daarmee houdt
de zekerheid op en resten veel
vragen. Blijven mensen langer
zelfstandig wonen of groeit de
behoefte aan zorgcentra? Wat
verandert er binnen de thuiszorg en hoe speel je bijtijds in
op de wensen van de oudere
doelgroep? Wie neemt hierin
de regie? Wie betaalt voor het

onroerend goed? Elkien zoekt
met bestuurders van zorggroepen naar de antwoorden. Arend
Schenkel van Zorggroep Tellens
vertelt hierover op pagina 10.

De huurder
Wij verhuren onze woningen
aan mensen met een laag
inkomen. We zien hen als onze
maatschappelijke aandeelhouder. Iedere huurverhoging die
wij moeten berekenen doet
hen pijn. Het stuit ons daarom
tegen de borst om de verhuurdersheffing die Den Haag ons
berekent geheel ten laste te
laten komen van onze huurders.
We proberen dus een schappelijke middenweg te vinden
tussen de noodzakelijke investeringen en prijsverhoging.
We kiezen dapper om woningverbeteringsprojecten uit te
stellen én doen ondertussen
wat echt nodig is zoals bij de
galerijen van de Eikenflats.
Dat kan niet zonder teleurstelling, want alle steden en dorpen
kennen hun eigen prioriteit.
Geke Kootstra is een kritische
huurder in Warten. Haar verhaal
leest u op pagina 8.
Drs. Alex Bonnema MBA
Directeur bestuurder Elkien
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Isabelle Diks, wethouder Gemeente Leeuwarden

‘Mede dankzij Elkien is het in Leeuwarden
voor de meeste mensen goed wonen’
Wethouder Isabelle Diks heeft in haar portefeuille ‘Wonen’ in de breedste
zin van het woord: bouwen, verduurzamen en wijkenaanpak. Zaken waarover
zij regelmatig van gedachten wisselt met Elkien, want gemeente en woning
corporatie hebben dezelfde opdracht; zorgen dat het in Leeuwarden ook in
de toekomst prettig en betaalbaar wonen is.
Duurzaamheid

Partnerschap

De gedrevenheid van Isabelle Diks komt met
name tot uiting als zij het heeft over verduurzaming van woningen. Voor haar geen modeverschijnsel, maar een zinvolle investering in
de toekomst én een manier om woonlasten te
reduceren. ‘Steeds meer mensen met een laag
inkomen – en daarvan telt Leeuwarden er bovengemiddeld veel – komen in de problemen door
de hoge woonlasten, waarvan de energienota een
aanzienlijk deel uitmaakt. Duurzame woningen zijn
comfortabele en zuinige woningen die hun waarde behouden. Elkien heeft dat goed begrepen en
zet zich hier tot mijn genoegen ook voor in. Het
jaar 2013 telde ruim tweehonderd woningen die
minimaal twee energielabels zijn gestegen en/of
energielabel B hebben gekregen.’

Diks pleit voor een verdergaande samenwerking
tussen Elkien en Gemeente Leeuwarden. ‘Elkien
is een belangrijke partner van de gemeente.
We hebben goede afspraken gemaakt over de
samenwerking tussen woningbouwcorporaties
en de gemeente, verwoord in het Leeuwarder
Bestek. Daarin heeft ook Elkien toegezegd te
blijven investeren in kwaliteitsverbetering van de
bestaande woningvoorraad en het bouwen van
nieuwe woningen. Toch is het nu nog iets teveel
‘wij’ en ‘zij’, waardoor het soms te lang duurt
voordat er knopen worden doorgehakt over het
wel of niet doorgaan van projecten. Als ik soms
zie waarmee de woningbouwcorporatie worstelt
denk ik: Zit toch niet zo alleen te tobben! Deel je
sores en laten we met z’n allen werken aan oplossingen. Gebruik mij als sparringpartner, want
we streven over het algemeen dezelfde doelen
na. Ik heb er overigens alle vertrouwen in dat de
samenwerking steeds beter zal gaan. Je leert
elkaar steeds beter kennen en daarmee groeit
ook het vertrouwen. In 2014 gaan we gezamenlijk
met bijzondere projecten aan de slag, zoals sloop
en nieuwbouw in Schieringen Zuid. Een belangrijk
project in het kader van de wijkenaanpak.’

Doorpakken
De wethouder is positief over de doorpakmentaliteit van Elkien, zoals onder andere naar voren
kwam bij de aanpak van de problemen met de
galerijen van de Eikenflats. ‘Dat heeft Elkien op
een pro-actieve, snelle en slimme manier gedaan.
Ook heb ik waardering voor de manier waarop
de corporatie ondanks de te brengen financiële
offers doorgaat met plannen maken voor sloop,
nieuwbouw en woningverbetering.’
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Frisse wind
Geke Kootstra huurt een woning van Elkien in Warten. Zij is een actieve
en maatschappelijk betrokken vrouw, die jaren geleden met een aantal
anderen Huurdersraad Boarnsterhiem & Opsterland oprichtte om op
die manier recht van spreken te hebben bij de verhuurder. Toen de
Huurdersraad opging in Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
stapte zij eruit, maar de betrokkenheid bleef.
‘Ik heb al heel wat corporatiefusies meegemaakt sinds ik hier in
1975 ben komen wonen’, vertelt
Geke Kootstra. ‘Met de komst
van Alex Bonnema is er wel een
frisse wind gaan waaien binnen
de woningcorporatie. Hij heeft
oog en oor voor de belangen van
de huurders.’ Hoewel Kootstra
geen actieve rol meer vervult
binnen de huurdersvereniging,
volgt ze nog steeds de politieke
en maatschappelijke ontwikkelingen en voelt ze zich betrokken
bij haar dorp en wijk. Voor haar
pensionering was zij werkzaam
binnen het maatschappelijk
werk. ‘Ik laat me er niet graag op
voorstaan’, zegt ze, ‘maar ik werk
nu als vrijwilliger bij de voedselbank. Er zijn steeds meer mensen
die daarop aangewezen zijn. Veel
gezinnen komen financieel nauwelijks rond en als daar dan ook
nog een huurverhoging overheen komt, is de rek eruit. En
dan mogen wij nog blij zijn dat
Elkien niet besluit de maximaal
toegestane verhoging op te leggen, maar het binnen redelijke
proporties houdt. Ik vind het heel

erg dat wanbeleid bij een aantal
grootstedelijke corporaties wordt
afgewenteld op huurders die het
toch al niet breed hebben.’

Terug naar de basis
Er wordt minder gebouwd en
minder gerenoveerd in Warten,
is Geke Kootstra opgevallen.
‘Veel huurwoningen gaan in
de verkoop en die doen ook
niet meer mee in renovatie- en
onderhoudsprojecten’, zegt
zij. ‘Ik snap dat Elkien daartoe
besluit, maar voor de bewoners
is dat niet fijn. Die zien aan de
overkant van hun straat dat de
huizen nieuwe sanitaire voorzieningen krijgen of geïsoleerd
worden, terwijl er bij hen niks
gebeurt en ze hun huis niet
kunnen of willen kopen. Maar
het is niet allemaal kommer en
kwel. Aan de rand van het dorp
zijn zes levensloopbestendige
woningen gebouwd. Mooi
gebouwd en helemaal van deze
tijd. Ik denk dat een positief
effect van het overheidsbeleid
is dat de corporatie zich weer
meer op haar centrale taak richt:

goede sociale huurwoningen
bouwen tegen een betaalbare
huur. Elkien kan het zich niet
meer veroorloven om leuke leefbaarheidsprojecten op te starten
of zich op te stellen als sociaal
werker. Terug naar de basis dus
en zaken eromheen overlaten
aan andere deskundige partijen.’

Heldere communicatie
Over het algemeen is Kootstra
best tevreden met Elkien als
huisbaas. De gang van zaken
tijdens de renovatie van haar
woning ervoer zij als heel prettig.
‘De communicatie was prima.
Het aannemersbedrijf nam contact op en vertelde precies wat
er ging gebeuren en wanneer.
Bovendien stond er een wc- en
douchewagen in de straat, dus
toen bij mij de wc en douche
eruit waren, kon ik daar terecht.
Bij een eerdere renovatieronde
moest ik mijn heil nog zoeken
bij de plaatselijke jachthaven.
En ach, ook daar red je je dan
wel mee. Het is mooi geworden
en ik hoop hier nog veel jaren in
gezondheid te kunnen wonen.’

Geke Kootstra, huurder van Elkien:

‘De overheid vraagt erg veel van de
woningcorporaties en de huurders’
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Arend Schenkel, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Tellens:

‘Elkaars sterke punten benutten’
De toekomst voor de ouderenzorg is ingewikkeld. Naar verwachting is
over 20 jaar meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking ouder dan
65 jaar. Deze groeiende doelgroep heeft vroeg of laat passende huisvesting
en zorg nodig. Wie regelt dat en wat is haalbaar? Elkien en Tellens onder
zoeken gezamenlijk hoe zij invulling kunnen geven aan de behoefte uit de
samenleving, ondanks alle beperkende maatregelen vanuit de overheid.
Zowel de woningcorporaties als de (ouderen)zorg
hebben te kampen met krimpende budgetten.
‘Toch mogen er geen concessies worden gedaan
aan kwaliteit’, vindt Arend Schenkel. ‘Bewoners
meten kwaliteit af aan vier dingen. Of het appartement goed is, of de zorg goed en betrokken is,
of het eten lekker is en of er reuring in de tent is.
Voor goede zorg, lekker eten en leuke activiteiten
zorgen wij; voor die eerste, de huisvesting, zijn onze
huisbazen verantwoordelijk.’ Huisbazen? Ja, Tellens
heeft zelf geen zorgcentra in bezit, maar huurt die
van verschillende woningcorporaties. Van de zestien
Tellens zorgcentra zijn er vijf van Elkien, waarvan er
drie recentelijk nieuw zijn gebouwd: Teatskehûs in
Blauwhuis, Talma State in Heeg en Aylva State in
Witmarsum. Om kwalitatief en kwantitatief aan te
sluiten bij de gevarieerde behoefte van bewoners,
onderhoudt Zorggroep Tellens nauwe banden met
de woningcorporatie. ‘Bij de ontwikkeling van de
drie nieuwe zorgcentra hebben Elkien en Tellens
samen het bestek opgesteld’, vertelt Schenkel. ‘We
gaan een huurcontract aan voor 30 tot 35 jaar, dus
willen wij vanuit onze expertise aangeven wat de
wensen en behoeften van onze (toekomstige) bewoners zijn. Elkien staat daar helemaal voor open.’

Eigen normen
Tellens heeft een duidelijke visie op wonen. Schenkel:
‘Wij nemen niet standaard genoegen met toetsing
van de appartementen aan de normen voor bestaan-

de bouw. Bij Tellens geen hokjes, maar fatsoenlijke
woonruimtes. Als appartementen niet voldoen aan
ónze normen, sturen we aan op renovatie of vervangende nieuwbouw. Gebouwen die ouder zijn dan
20 jaar, zijn in principe functioneel verouderd. Ons
vernieuwingsbeleid is erop gericht om volgens het
principe ‘omkeerbaar bouwen’ toekomstbestendige
voorzieningen te realiseren. Hierbij is een goede
samenwerking met Elkien onontbeerlijk.’

Samen kunnnen we meer
Elkien en Tellens hebben een gezamenlijk doel: het
bieden van betaalbare huisvesting aan ouderen. ‘Hoe
dat op lange termijn gewaarborgd kan worden is een
onderwerp waarover we regelmatig van gedachten
wisselen’, zegt Arend Schenkel. ‘We hebben allebei
een maatschappelijke opgave maar ook allebei te
maken met de effecten van het overheidsbeleid.
Wat gebeurt er als je zorgcentra sluit? Dan komt er
meer druk op de woningmarkt en de thuiszorg. Maar
andersom geldt ook: als ouderen in ongeschikte huizen wonen, bijvoorbeeld in woningen met meerdere
verdiepingen zonder lift, zijn ze eerder toe aan een
zorgcentrum. Hierin is veel meer samenhang nodig
en dat vraagt om samenwerking en een langeter
mijnbeleid. We moeten het zoeken in ketens waarin
we elkaars sterke punten benutten en samenwerken
op verschillende niveaus. Op beleidsmatig niveau,
maar ook in praktische zin, zoals met onderhoud.
Want samen kunnen we meer.’
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Jetze Lont, directeur van Bouwbedrijf Lont:

‘Bij ketensamenwerking
is vertrouwen het sleutelwoord’

Crisis? Jetze Lont heeft het liever
over ‘de nieuwe werkelijkheid’. Dat
houdt wat hem betreft in dat je niet
wacht tot ‘het’ overgaat, maar dat je
inspeelt op de situatie zoals hij nu is
en misschien wel blijft. Bouwbedrijf
Lont en Woningcorporatie Elkien
hebben elkaar hierin gevonden en
zoeken gezamenlijk naar een manier
om met minder middelen meer voor
elkaar te krijgen.
‘Elkien heeft in 2013 het lef getoond om een pilot
te starten met ketensamenwerking’, zegt Jetze
Lont. ‘Bij bouwprojecten was er altijd een traditionele manier van uitbesteden. De klant, in dit geval
de woningcorporatie, bedacht wat er komen moest,
het bouwbedrijf maakte een offerte en als die
geaccepteerd werd, voerde de bouwer de opdracht
uit. Bij ketensamenwerking ga je als gelijkwaardige partners met elkaar aan tafel zitten om samen
kritisch naar het bouwprogramma te kijken en met
elkaar mee te denken. We zijn nu als bouwbedrijf
niet meer alleen een uitvoerende partij, maar ook
een strategische gesprekspartner van Elkien. Elkien
heeft ons getriggerd om te verbeteren. Het doel
voor 2013 was om bij de ketenprojecten 11% op de
directe kosten te besparen en een klanttevredenheidscijfer van hoger dan 7 te halen. Dat is gelukt!
Een belangrijke aanleiding om te kiezen voor andere samenwerkingsvormen was de wens faalkosten
te reduceren. 70% van de faalkosten in de bouw
wordt gemaakt in het voortraject. Daar hebben we
een flinke verbeterslag in kunnen maken.’
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Terugdringen
van verspilling
Bouwbedrijf Lont kijkt steeds
waar in het proces verspillingen
zitten en hoe die teruggedrongen kunnen worden. Jetze
Lont noemt een voorbeeld:
‘De gangbare procedure bij
woningverbetering van een
huizenblok is al decennia lang
‘treintjes maken’, ook wel horizontaal bouwen genoemd. Dat
wil zeggen eerst bij alle huizen
slopen wat gesloopt moet worden, dan overal nieuwe delen
bouwen, stucen, schilderen et
cetera. Het werk lag dan in een
woning soms uren stil en voor
elke discipline had je een aparte
vakman nodig. Nu werken we
volgens het principe ‘verticaal
bouwen’ met multidisciplinaire
teams. Per woning voeren drie
allround vaklieden alle werk-

zaamheden uit. Het voordeel
voor de bewoners is een veel
kortere doorlooptijd en minder
mensen over de vloer. Minder
overlast dus. Dit concept is in
een pilot ontwikkeld en blijkt
goed te werken. Met deze aanpak voegen we waarde toe voor
de klant (Elkien) én voor de
klant van de klant (de huurder).’

Vertrouwen
De basis voor een goede
ketensamenwerking is weder
zijds vertrouwen. Je moet ervan
opaan kunnen dat geen van de
partijen uit is op eigen (korte
termijn)gewin, maar breder
kijkt en vooral ook verder in de
toekomst. Elkien is een strate
gische opdrachtgever voor
Bouwbedrijf Lont. ‘We zijn
samen aan het ontwikkelen’,

zegt Lont. ‘Elkien richt zich op
haar kerntaak; het verhuren
van goede, betaalbare woningen. Bouwtechnische taken
worden in ketensamenwerking
opgepakt. Ik zie dat als een
bewijs van vertrouwen, net als
de transparantie over budgetten en begrotingscijfers.’ Om
dat te illustreren haalt Jetze
Lont een inmiddels bijna uit
elkaar vallend vodje papier uit
zijn tas. ‘Deze begroting kreeg
ik de eerste keer van Elkien
voor een woningverbeterings
bouwproject. Dit A-viertje
koester ik. Het symboliseert het
vertrouwen van Elkien in de ketensamenwerking. Vertrouwen
dat we niet zullen beschamen.’
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‘It’s not the strongest of the species that
survives, not the most intelligent, but the
one most responsive to change’
Charles Darwin (1809-1882)

Verslag van
de Raad van Commissarissen
Een nieuw evenwicht in een instabiele tijd, dat was de drive achter de inspanningen van Elkien die
beschreven staan in het verslagjaar. Een credo dat wat ons betreft ook de komende tijd centraal
staat. De Raad van Commissarissen zag het afgelopen jaar de spanning over de hele sector behoorlijk oplopen: een zichtbaar gevecht tussen afnemende investeringscapaciteit aan de ene kant en
een noodzakelijke investeringsopgave aan de andere kant. Met daartussen een overheid die steeds
vaker beperkende maatregelen of aanvullende eisen oplegt.

De Raad van Commissarissen in 2013
Een nieuw evenwicht hervinden en behouden speelt op

In een stabiele setting (er waren geen wijzigingen in de

tal van terreinen: tussen huurders en stakeholders, tussen

samenstelling) kwam de Raad van Commissarissen in 2013

effectief beleid en een efficiënte bedrijfsvoering, tussen een

zeven keer bijeen. Dat gebeurde steeds in aanwezigheid

krachtige focus op onze kerntaken en de durf om te veran-

van een het bestuur en (een delegatie van) de directie van

deren en zo een wendbare, flexibele en toekomstbestendi-

Elkien. Ook waren er regelmatig thema-gerelateerde pre-

ge organisatie neer te zetten.

sentaties van medewerkers. Dat maakte dat er sprake was
van betrokken en goed-geïnformeerd overleg, bijdragend

De Raad van Commissarissen ziet dat Elkien zich ontwikkelt:

aan gefundeerde gedachte- en besluitvorming. Van alle

als een open en op de buitenwereld gerichte partij, die alert

bijeenkomsten verschenen notulen, actie- en besluitenlijsten.

en behendig complexe vragen pareert. Dat hebben huurders

Ook met de Ondernemingsraad (OR) en de accountant was

en stakeholders het afgelopen jaar goed kunnen merken.

sprake van constructief overleg. Een afvaardiging van de

Met gemeenten zijn prestatieafspraken overeengekomen.

Raad sprak in juli en november met de OR. Uiteraard ging

En de rekening van de verhuurdersheffing hoefde Elkien niet

het daarbij over strategische beleidskeuzes, organisatieont-

volledig bij haar huurders neer te leggen.

wikkeling en toekomstperspectief van Elkien.
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Bijzondere aandachtspunten
Derivatenportefeuille
Omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

Hoekstra, en natuurlijk de optimalisering van de klankbordrol

relaties de eisen aan het houden van een derivatenporte-

van de Raad. Het is van belang dat directie, bestuur en com-

feuille heeft verscherpt, boog een ‘dedicated commissie’

missarissen profiteren van kennis en ervaring over en weer.

zich in 2013 over het verder reduceren van de risico’s die met
deze portefeuille kunnen samenhangen. Weliswaar hadden

Vaste taken en agendapunten

(in 2012) de externe toezichthouders en de huisaccountant

In haar rol heeft de Raad van Commissarissen zich rekenschap

(Price Waterhouse Coopers) zich al uitgesproken over een

gegeven van:

correct hanteren van deze portefeuille door Elkien, toch

•	de realisatie van onze doelstellingen en de opgaven op

troffen we verdere maatregelen. Een viertal commissarissen,
bestuur en directie bereidden de maatregelen voor, samen
met een externe adviseur en de accountant, en boden ze
ter besluitvorming aan de Raad van Commissarissen aan.
De maatregelen bleken voldoende om de zogeheten

het terrein van volkshuisvesting;
•	financiële verslaglegging en de naleving van wet- en
regelgeving;
• risicomanagement en de invoering van marktwaardewaardering.

stresstest goed door te komen.
Daarnaast werd in het verslagjaar gesproken dan wel besloOverleg met stakeholders

ten over:

De derivatenportefeuille was ook onderdeel van de ge-

•	jaarverslagen en jaarrekeningen, bedrijfsplan en begroting;

sprekken met stakeholders. In december 2013 sprak de

• de strategische samenwerking met de Wieren;

Raad daarover met Huurdersvereniging De Bewonersraad

• huurbeleid en investeringsstatuut;

en het Huurdersplatform Nieuw Elan. Daarnaast stonden

• treasurybeleid en AO/IC;

ook (strategische) ontwikkelingen in de sector centraal, net

• Governance.

als verschuivingen op het vlak van volkshuisvesting, kwaliteit
van dienstverlening en betaalbaarheid van de woningvoor-

Commissies

raad. Uiteraard werden verleden en toekomst van Elkien

In 2013 opereerden vier kerncommissies in opdracht van

voorgelegd in de vorm van het jaarverslag over 2012 en het

de Raad: de auditcommissie, de remuneratiecommissie,

(concept-)bedrijfsplan voor 2014.

de stakeholderscommissie en de dedicated commissie.
Alle commissies rapporteren direct aan de Raad. Hieronder

Zelfevaluatie

passeren ze kort de revue.

Om invulling te geven aan hun klankbordrol zorgen de leden
van de Raad dat ze zich op de hoogte stellen van ontwikke-

De auditcommissie is belast met zaken als financiële
•	

lingen in de branche. Zo ontvangen zij informatie van de

verslaglegging, risicobeheersing, accountantscontroles

Vereniging Toezichthouders van Woningcorporaties en

en de naleving van wet- en regelgeving. De commissie

houden ze vakliteratuur bij. Ook nemen de commissarissen

vergaderde zes keer. Naast de kwartaalrapportages, het

actief deel aan workshops en educatieactiviteiten. In 2013

jaarverslag 2012 en de plannen voor 2014 was daarbij

nam de Raad de proef op de som door een zelfevaluatie te

aandacht voor het overleg met de externe toezichthouders

doen. Daarvoor was een uitvoerige en specifieke vragenlijst

(WSW en CFV) en het solvabiliteits- en continuïteitsoordeel

opgesteld, die thema’s behandelde als de kwaliteit van de in-

CFV. Ook werd gesproken over ontwikkelingen rond deri-

formatievoorziening, het besluitvormingsproces, het rapport

vaten en verschillende vastgoedprojecten.

•	Tot 1 juli 2013 bestond de commissie uit de heer Endedijk

• De dedicated commissie dateert uit 2012 en kwam in het

(voorzitter), de heer Gerlofs en mevrouw Valk. Mevrouw

verslagjaar tweemaal fysiek en eenmaal via een conference

Valk werd in de tweede helft van het jaar vervangen door

call bijeen. Opdracht was de aanscherping van maatrege-

de heer Wind. Aan de bijeenkomsten namen ook bestuur

len rond de derivatenportefeuille (zie boven). Deelnemers

en directie deel, soms ook andere commissarissen en

waren de heren Dijkstra, Endedijk, Gerlofs en Wind, aange-

tweemaal was de accountant aanwezig (voor het jaar

vuld met bestuur en directie, de vaste accountant van

verslag en de Managementletter).

Price Waterhouse Coopers en een adviseur van Zanders
Management, Treasury & Finance Solutions.

• De remuneratiecommissie is belast met het reilen en zeilen
van Raad en bestuur als het gaat om de werkgeversrol,

Een open en transparante Raad

profielschetsen, honoreringsbesluiten en beoordelingen.

De Raad van Commissarissen van Elkien voorstaat openheid

Zij bestond uit de heer Dijkstra, mevrouw Valk en (met

en transparantie. Onze taken en bevoegdheden zijn vastge-

ingang van juli) mevrouw. Dijkstra. De commissie kwam in

legd in de statuten (artikel 15-27) en het reglement. Iedereen

2013 drie keer bijeen. De onderwerpen daarbij waren het

kan dit reglement inzien, het staat op onze website. Daar

remuneratiebeleid, plannings-, voortgangs- en beoorde-

vindt men ook het rooster van aftreden.

lingsgesprekken met de bestuurder, en de verhouding
tussen de Raad en haar commissies. Zoals gezegd stond

Bezoldiging bestuur en Raad van Commissarissen

de zelfevaluatie van de Raad in 2013 op de agenda.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder bestaat uit

De commissie was belast met de voorbereiding daarvan.

het vaste jaarinkomen inclusief vakantietoeslag en werkgeveraandeel sociale lasten en pensioenpremies. Voor 2013

• De remuneratiecommissie concludeerde dat de commis-

bedraagt deze € 193.351,- (2012: € 192.625,-)

sarissen worden gehonoreerd conform de woningcorporatiescode. De daarmee samenhangende bedragen

De Raad houdt qua vergoeding de nieuwe Wet Normering

over 2013 zijn opgenomen in de jaarrekening en in

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

het overzicht Samenstelling Raad van Commissarissen

sector aan, kortweg WNT (2013). Daarin zijn de plafonds

Elkien. Wat de bestuurder betreft: zijn vergoeding past

vastgesteld. Zo verdient een directeur bestuurder maximaal

binnen de kaders van de Beloningscode VTW. Variabele

€ 228.599,- per jaar. De beloningen voor de voorzitter en

beloningen worden niet gehanteerd; alle arbeidsvoor-

leden van de Raad van Commissarissen zijn hiervan afgeleid

waarden en vergoedingen gaan volgens de cao-woon-

en bedragen respectievelijk 7,5% en 5% hiervan. Daarnaast

diensten en de eigen personeelsregelingen.

wegen we de zwaarte van de functie mee en hanteren we
een vaste vergoeding, conform de Honoreringscode Com-

•	De Stakeholderscommissie werd in 2013 ingesteld, onder

missarissen, waarover in 2013 de fiscaal verplichte 21% btw

meer om toe te zien op de vertaling van de aanbevelingen

is gerekend. De Raad van Commissarissen volgt de over-

uit het rapport ‘De Aanspreekbare commissaris’ naar de

gangs- en afbouwregeling als gevolg van de nieuwe wet.

situatie bij Elkien. De leden Wind, Dijkstra en Van Leeuwen

Ook hebben de leden de mogelijkheid om reis- en oplei-

kweten zich van die taak.

dingskosten te declareren, net als kosten voor extern advies.

6 |7

Samenstelling raad van
commissarissen Elkien
31 december 2013
Naam

Benoemd Zitting tot Beroep
in

Nevenfuncties

Jacob Dijkstra (m) (1958)

2007

2015
Tot 1 juni 2013 Senior
(niet herbe- partner bij Twynstra
noembaar) Gudde Adviseurs en
Managers Directeur
Twynstra Gudde Interim
Management; Vanaf 1
juni 2013 raad van
bestuur van Stichting
Izore, Centrum Infectieziekten Friesland.

Lid Raad van Commissa€ 12.000,rissen coöperatie ENO
zorgverzekeringen in
Deventer Lid stichting
Quadra Lid commissarissen
panel Erasmus Universiteit

€ 0,-

2008

2016
Directeur Operationele
(niet herbe- zaken Veen Bosch &
noembaar) Keuning uitgeversgroep.

Lid Raad van Commissarissen Rabobank IJsseldelta
Lid Generale College voor
het opzicht in de PKN

€ 8.000,-

€ 0,-

2007

2015
Adviseur volkshuisvesting Lid Raad van Commissa(niet herbe- & ruimtelijke ordening
rissen Woningcorporatie
noembaar)
Mitros Voorzitter Stichting
SBW

€ 8.000,-

€ 607,-

2010

2014
(herbenoembaar)

Voorheen hoofd
internationale onroerend
goed beleggingen TKP
Pensioenfonds

- CBRE Dutch Funds:
- Residential
- Office
- Retail
- Vastgoedfonds
Stationslocaties
- Non - executive director
Aurora London
- Bestuurslid Stichting
Corporatie Vastgoed
Index (aeDex)

€ 8.000,-

€ 797,-

2011

2015
(herbenoembaar)

Interim management
en consultancy

Lid Raad van Toezicht MEE € 8.000,Drenthe

Voorzitter en Lid
remuneratiecommissie

Bert Endedijk (m)
(1951)
Vicevoorzitter en lid
auditcommissie (benoemd
op voordracht van de
huurdersvereniging)
Ir. Marjo Dijkstra (v)
(1947)
Lid en lid commissie stakeholders, lid remuneratiecommissie sinds 1 juli 2013
Koos Gerlofs (m) (1943)
Lid en lid auditcommissie

Drs. Marian Valk (v)
(1968)
Lid, lid auditcommissie,
lid remuneratiecommissie
tot 1 juli 2013 en sinds
1 juli 2013 voorzitter
remuneratiecommissie

Honorarium
2013 (excl.
BTW)

Overige
kosten 2013
(excl. BTW)

€ 49,-

Vervolg Samenstelling raad van commissarissen Elkien
Naam

Benoemd Zitting tot Beroep
in

Nevenfuncties

Drs. Evert Wind (m)
(1949)

2011

2015
(herbenoembaar)

Voormalig directielid
Kamer van Koophandel
Noord Nederland
Eigenaar Viento Advies

Directeur/bestuurder
€ 8.000,Route Development Fund
en Route Support Fund
Groningen Airport Eelde
Lid Raad van Toezicht VVV/
TIF Fryslân Lid Netwerk de
Verbinding

€ 297,-

2011

2015
(herbenoembaar)

Arts, MWO Hoofd
behandeldienst/1e
geneeskundige Stichting
MagentaZorg

Lid Raad van Toezicht
Stichting De Hoven,
Wonen/Welzijn/Zorg te
Groningen Lid Raad van
Toezicht Stichting Huize
Het Oosten te Bilthoven

€ 0,-

Lid en lid commissie
stakeholders, lid Auditcommissie vanaf 1 juli 2013
(benoemd op voordracht
van de huurdersvereniging)
Joke van Leeuwen (v)
(1960)
Lid en lid commissie
stakeholders

Honorarium
2013
(excl. BTW)

€ 8.000,-

Overige
kosten 2013
(excl. BTW)

Integriteit
Bij openheid past ook een helder beleid als het gaat om

Heerenveen, mei 2014

integriteit. Bij Elkien hanteren we een integriteitscode en
een klokkenluidersregeling. Dit is in lijn met de Governance

Namens de Raad van Commissarissen Elkien,

code Woningcorporaties. Ook hebben we een regeling
voor ongewenst gedrag, met daaraan gekoppeld vertrou-

Raad van Commissarissen,

wenspersonen. Twee daarvan zijn vrouw. In het verslagjaar
zijn er geen schendingen van integriteit gemeld, niet vanuit

Jacob Dijkstra

Bert Endedijk

de organisatie en niet vanuit of ten aanzien van de Raad

Voorzitter

Vice-voorzitter

strengelingen en hebben de leden van de Raad en het

Marjo Dijkstra

Koos Gerlofs

bestuur geen nevenfuncties die conflicteren of hun taken

Lid

Lid

Marian Valk

Evert Wind

Lid

Lid

zelf. Voor zover is vastgesteld zijn er geen belangenver-

voor Elkien nadelig beïnvloeden.
Ook dit jaar danken wij de bestuurder, directie en medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van
Elkien, haar huurders en stakeholders.

Joke van Leeuwen
Lid

8 |9

Kengetallen
Aantal verhuureenheden in eigendom
Woningen in exploitatie
Eenheden in verzorgingshuizen
Eenheden Overige woongelegenheden
Parkeervoorzieningen
Commerciële ruimten
Maatschappelijke ruimten
Overige niet woongelegenheden
Totaal

2013

2012*

17.674
202
81
687
5
96
77
18.822

17.585
202
91
688
6
89
77
18.738

8
8

13
28
41

143

143

1.619

1.457

0,51%
2,9%
9,5%

0,68%
3,0%
8,4%

808.118
4.448
1.361.934

818.648
3.200
1.376.542

90.148
-/- 10.530

86.714
-/- 53.104

2,1
1,3
59%
42%
45%
29%
52%

2,1
1,4
66%
42%
40%
29%
54%

Aantal koopeenheden
Koopwoningen in aanbouw
Koopwoningen in voorraad
Totaal
Aantal verhuureenheden in beheer

Totaal verzekerde waarde (x € 1.000.000,-)

Verhuur van woningen
Huurachterstanden in % jaarhuur
Huurderving in % jaarhuur
Mutatiegraad

Financiële continuïteit
Eigen vermogen
Voorzieningen
Balanstotaal

Winst- en Verliesrekening
Huren
Jaarresultaat na belastingen

Financiële ratio’s
Interest coverage Ratio (ICR)
Debt service coverage ratio (DSCR)
Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde)
Loan to Value (o.b.v. marktwaarde)
Solvabiliteit op basis bedrijfswaarde
Dekkingsratio
Efficiency ratio

* Door stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers over
2012 aangepast.
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Factsheet I: Kwaliteit van woningen
Elkien investeert in goed wonen. Ons doel is
een kwalitatief goede woningvoorraad beschikbaar te hebben én te houden voor mensen met
een laag inkomen. Dat vraagt om keuzes in aanen verkoop, nieuwbouw, woningverbetering en
onderhoud. In dit hoofdstuk laten we zien wat
we deden en waarom/waartoe.

Onze woningen
Portefeuilleverdeling naar type woning en gemeente
Gemeente

Type woning
Vrijstaand

2^1 kap

Hoek/tussen

Portiekflat

Galerijflat

Overige

Totaal

Boarnsterhim

1

273

1.637

99

257

-

2.267

Leeuwarden

4

39

2.947

2.751

2.402

135

8.278

Littenseradiel

1

272

468

19

-

-

760

33

744

989

68

480

-

2.314

Smallingerland

-

2

21

15

37

-

75

Tytsjerksteradiel

-

-

-

19

-

-

19

Súdwest Fryslân

3

632

2.427

251

624

24

3.961

42

1.962

8.489

3.222

3.800

159

17.674

Opsterland

Totaal

In bovenstaande tabel staat een overzicht van onze
portefeuilleverdeling naar type woning en gemeente.
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Transformatie van de portefeuille in 2013
Gemeente

31-12-2012

Aankoop

Sloop

Verkoop

Bouw

31-12-2013

Woning
verbetering

Boarnsterhim

2.290

-

1

22

-

2.267

24

Leeuwarden*

8.183

-

48

26

169

8.278

223

Littenseradiel

775

-

-

15

-

760

-

Opsterland

2.294

-

-

14

34

2.314

51

Smallingerland

76

-

-

1

-

75

-

Súdwest Fryslân

3.948

-

-

29

42

3.961

195

Tytsjerksteradiel

19

-

-

-

-

19

-

Totaal

17.585

-

49

107

245

17.674

493

* er zijn een tweetal administratieve correcties aangebracht
in beginstand 31-12-2012.

Aan- en verkoop
De doelstelling voor 2013 was het verkopen van 120 wo

In tijden van krimp en achteruitgang zijn we er trots op dat

ningen, dit is met 107 verkochte woningen nagenoeg

we in 2013 meer woningverbeteringen hebben gerealiseerd

gerealiseerd. De langere termijn doelstelling (2014-2018 is

dan we ons ten doelden stelden: 493 in plaats van 485.

gemiddeld 130 woningen per jaar verkopen. In 2013 zijn
geen aankopen gedaan omdat het niet nodig is voor de

Project Eikenflats

samenstelling van de voorraad.

We deden een omvangrijk en bijzonder renovatieproject bij 160

Bouw

woningen van de twee Eikenflats in de gemeente Leeuwarden/
Schieringen Zuid. We vervingen daar alle galerijen. De renovatie

We blijven investeren in wonen, ook in nieuwbouw en

vond plaats terwijl de huurders in een wisselwoning verbleven.

hebben in 2013 245 nieuwe woningen opgeleverd dat zijn

Tijdens de ingreep verrichtten we meteen isolatiewerkzaam

27 woningen meer dan we hadden gepland. We kwamen zo

heden. Dat leidde ertoe dat de meeste woningen nu een

onze prestatieafspraken met gemeenten na.

energielabel B hebben. In 2014 wordt de laatste Eikenflat

Onderhoud & woningverbetering

onder handen genomen.

Onderhoud en woningverbetering zijn speerpunten voor

Bijzonder was dat we tijdig gehoor gaven aan gevoelens van

Elkien, temeer omdat we met dergelijke ingrepen de betaal-

onveiligheid bij de bewoners. Daarom is een aantal galerijen

baarheid voor onze huurders beter kunnen garanderen dan

van medio 2012 tot aan de vervanging in 2013 gestut, meer

met sloop gevolgd door nieuwbouw. Bij elke woningver-

ter geruststelling voor de bewoners dan vanwege technische

betering zorgen we dat de woningen weer voldoen aan de

noodzaak. Voor ons was dit een vanzelfsprekende keuze.

woonkwaliteitseisen en de vraag van de markt, en borgen
we dat ze weer 25 jaar meekunnen.

Energielabels
Elkien zet zich al jarenlang in om de energielabels van haar
woningen te verlagen. Daarmee beogen we het comfort

voor onze huurders te verhogen en voor hen de energie
lasten op termijn te verlagen.
Ultimo 2013 bestaat de portefeuille voor 48% uit woningen
met een energielabel C of lager. Dat is 10% meer dan in 2012.
Verdeling Energielabels 2011, 2012 en 2013
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
jaar 2011
5,0%

jaar 2012
jaar 2013

0,0%
A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

In onderstaand schema is te zien welke ingrepen wij doen om het energielabel te verbeteren:
Ingrepen in bezit

Aantal 2013

% van totaal aantal woningen

Woningverbetering (het verbeteren van de isolatie en installaties)

493

2,8%

Vervangen van oude cv ketels door moderne HR ketels

196

1,1%

Geriefsverbeteringen (cv installaties, isolerend glas, spouw- en vloerisolatie en overige
geriefsverbeteringen)

329

1,9%

Extra isolatie bij vervangen van dakbedekking

80

0,5%

Sloop

49

0,3%

Nieuwbouw

245

1,4%

Verkoop

107

0,6%

1.499

8,5%

Totaal

We zetten de komende jaren deze ingrepen in ons bezit
door, waardoor we de energielabels van onze woningen
verder naar beneden brengen.
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Resultaat op instandhoudings- en serviceonderhoud
Elkien bespaarde in 2013 € 1 miljoen op de kosten voor
instandhoudings- en serviceonderhoud. Dit terwijl we het
onderhoud aan de woningen dat we hadden gepland voor
2013 allemaal hebben uitgevoerd. Dat resultaat bereikten
we vooral door beter samenwerken met onze ketenpartners.
De verlaagde BTW van 6% hielp eveneens.
Soort onderhoud
Planmatig onderhoud (o.a. buitenschilderwerk, ketelvervanging, verbetering bestrating)

Aantal

Bedrag
(x € 1.000,-)

3.969

8.672

295

2.722

Contractonderhoud (o.a. onderhoud cv, liften en installaties)

15.607

2.650

Storings- en mutatieonderhoud (o.a. hang- en sluitwerk, sanitair, elektra)

12.359

3.470

1.006

1.143

Planmatig onderhoud interieur (vervangen van keukens, douches en toiletten)

Overig onderhoud oa inzake verhuurbaarheid en asbest
Opgenomen onder lonen en salarissen kosten Servicebedrijf
Totaal instandhoudingsonderhoud

-/- 1.630
17.027

Factsheet II: Verhuur van woningen
Elkien staat voor betaalbaar wonen, nu en in de toekomst. We laten mensen met een laag inkomen
- onze maatschappelijke ‘aandeelhouders’ - niet in de steek. We hebben en houden in ons werkgebied
een voldoende voorraad goedkope en betaalbare woningen. Ook in relatie tot landelijke gemiddelden
slagen we daar goed in, zoals uit onderstaand schema over 2013 blijkt.

Mensen die meer kunnen betalen, dagen we uit om zelf in hun woonruimte te voorzien of een marktprijs te betalen. Zij houden ten onrechte goedkope woningen bezet.
Betaalbaarheid van woningen
80%
67%

70%
58%

60%
50%
40%

33%

30%
20%

19%
7%

10%
0%

10%
2%

Goedkoop

Betaalbaar

Duur tot toeslaggrens

3%

Elkien 2013
Landelijk 2012

Duur boven
toeslaggrens

Jaarlijkse huurprijsverhoging lager
Het stuit ons tegen de borst om de verhuurdersheffing die

De standaard huurverhoging voor ons sociale bezit bedroeg

Den Haag ons oplegt in zijn geheel te verhalen op onze

in 2013 2,5%. Uitzonderingen op deze standaard waren de

huurders. In 2013 vonden we hierin een gulden middenweg.

huurverhogingen voor bedrijfsonroerend vastgoed, dure

We verhoogden de huurprijzen van onze sociale woningen

huurwoningen (> € 655,-) en zorgcomplexen. Voor de eerste

slechts met het inflatiepercentage. We kozen dus in dit

twee rekenen wij marktconforme huurverhogingen, leidend

segment nadrukkelijk niet voor een inkomensafhankelijke

daarbij zijn het aanbod en de vraag van de markt. Voor de

huurverhoging. Een principiële keuze, met meer zekerheid

laatste gelden specifieke contracten waarin de jaarlijkse

voor onze huurders. Maar ook met gevolgen voor het inves-

huurverhoging is vastgelegd.

teringsniveau van Elkien. We nemen de consequentie dat we
nu minder kunnen investeren ‘voor lief’.
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Elkien accepteert dus een derving van meer dan € 1 miljoen

We houden bij woningtoewijzing rekening met de specifieke

aan inkomsten om wonen betaalbaar te houden.

(woon)wensen en behoeften van aandachtgroepen zoals
senioren en jongeren.

Woonruimteverdeling
Onze woningen worden toegewezen op grond van een woon-

Senioren

ruimtebemiddeling-systeem. Het is een gezamenlijk model van

Een flink aantal woningen in onze voorraad is geschikt voor

Elkien, de Wieren en Accolade, met als voordeel voor de wo-

senioren: denk aan gelijkvloerse woningen en appartemen-

ningzoekende dat hij zich maar één keer hoeft te registreren.

ten voorzien van een lift. Om te bereiken dat deze woningen

Vervolgens is er ook maar één website nodig om een overzicht

daadwerkelijk worden bewoond door ouderen hebben wij ze

te geven van het huuraanbod van alle partijen. Het uiteinde-

(complexgewijs) gelabeld als seniorenwoning. Het gaat om

lijke doel is te komen tot één gezamenlijk woningportaal voor

3.800 woningen en appartementen.

geheel Friesland. Eind 2013 hadden we met elkaar 33.817
actieve woningzoekenden, ruim 11.000 meer dan in 2012.

We verhuren deze woningen aan woningzoekenden van 55 jaar
en ouder. Soms hoort bij deze woningen een zorgaanbod, bij-

Woningzoekenden 2013 verdeeld naar leeftijd

voorbeeld als het gaat om aanleunwoningen bij zorgcomplexen.
Jongeren/studenten
Een andere aandachtgroep zijn studenten en werkende

15%

jongeren. Zij vormen een groot deel van ons woningzoekendenbestand, vooral in Leeuwarden. Veel van de goedkope

9%

47%

18-30

woningen aldaar worden aan hen toegewezen.

30-40

13%

40-50
16%

Elkien is lid van de Regiegroep Studentenhuisvesting die
samen met de gemeente Leeuwarden, WoonFriesland en de

50-60

hogescholen vraag en aanbod van woningen aan elkaar kop-

>60

pelt, knelpunten in de gaten houdt en het studentenbeleid
van de gemeente voorbereidt.

2000 maal woningtoewijzing

532 woningen naar urgenten

Elkien handelt in overeenstemming met de Europese richt-

Soms hebben mensen snel een woning nodig, bijvoorbeeld

lijnen, die verplichten dat 90% van het woningaanbod wordt

vanwege een medische of sociale omstandigheid. Elkien

toegewezen aan mensen met een inkomen tot € 34.229,-.

reserveert een aantal vrijkomende woningen per jaar voor

(prijspeil 2013). ‘Brussel’ vraagt van woningcorporaties trans-

deze woningzoekenden.

parantie over die toewijzingen: komen de woningen inderdaad
terecht bij de mensen voor wie ze bestemd zijn? Elkien kan

In 2013 zijn 523 woningen toegewezen aan mensen met een

dat volmondig beamen: in 2013 wezen wij in totaal ruim 2.000

urgente woningvraag. In het schema hierna ziet u welke dit

woningen toe, waarvan 93% aan de beoogde inkomensgroep.

zijn en hoe de woningen zijn verdeeld.

Aandachtgroepen
De sociale woningvoorraad eerlijk toedelen: daarbij gelden
ook andere randvoorwaarden dan alleen financiële.

Urgenten 2013

vergunninghouders binnen een halfjaar huisvesten. Daarvoor
maken zij vooral gebruik van het aanbod van sociale huur
woningen van woningcorporaties, waaronder Elkien.

39
103

In 2013 hebben we 18 woningen toegewezen aan in totaal

52
Medisch

52
278

20 mensen met een verblijfstatus, te weten:

Sociaal en calamiteiten

• Súdwest Fryslân en Littenseradiel

5 woningen

Taakstellingen samen
met de gemeenten

• Boarnsterhim

6 woningen

• Opsterland

7 woningen

Wijkvernieuwing
Nieuwkomers

Huurderving/Leegstand nemen af
Leegstand ‘belemmert’ het woonplezier voor de potentiële
huurder en kost Elkien geld (huurderving). Elkien werkt er

18 woningen naar vergunninghouders

hard aan om leegstand van huurwoningen te voorkomen.

Als asielzoekers in een opvangcentrum een verblijfsvergunning

Dat gaat ons steeds beter af, zoals blijkt uit de grafiek hierna

krijgen, gaan ze op zoek naar eigen woonruimte. Gemeenten

waarin een dalende trend zichtbaar is.

moeten hen passende woonruimte aanbieden en toegewezen
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Huurderving in % van totale huur

3,40%
3,20%

x

x

3,00%
2,80%

x

2,60%
2,40%
2,20%
2,00%
huurderving in % van huur

2011

2012

2013

3,21%

3,02%

2,56%

Het resultaat over 2013 is bemoedigend: de huurderving

Huurachterstand met kwart omlaag

komt uit op 2,9% van de huur. Dit is binnen de begrotings-

Huurachterstand is in niemands belang. Wij zien het als onze

doelstelling en inclusief het ‘Eikenflats-project’ dat voor ruim

taak om slepende achterstanden te voorkomen door sámen

€ 400.000 in de begroting en werkelijke cijfers is opgenomen.

met de desbetreffende huurder een oplossing te vinden.

Voor een goede vergelijking met voorgaande jaren moet het
bedrag worden gecorrigeerd. De huurderving valt dan lager

In 2013 begeleidde Elkien bewoners met een huurachterstand

uit, namelijk op € 2,39 miljoen, ofwel 2,56%.

intensiever dan voorheen. We bezochten de desbetreffende
huurder vaker om samen snel tot concrete afspraken te komen

De totale huurderving 2013 (in € x 1.000,-) is als volgt te

over het alsnog betalen van de huur. Dat werkte goed. De

verdelen:

totale huurachterstand daalde met een kwart ten opzichte van
2012! Deze aanpak is voor individuele huurders bovendien een

Huurderving frictieleegstand*)

€ 1.038

Huurderving verkoop

€

Huurderving vastgoedactiviteiten (vooral sloop)

€ 1.224

In procenten bedroeg de betaalachterstand van zittende

€ 2.795

huurders 7,7% van de totale maandhuur, een verlaging van

stuk duidelijker en bied ze meer houvast.

533

3%. Halverwege het jaar startten we met een andere aanpak
van huurachterstand bij vertrokken bewoners. Daarvan zien
we de eerste resultaten.

2011

2012

2013

3,21%

3,02%

2,56%

Start maandelijkse
service calls en huisbezoeken

okt.-13

dec.-13

jun.-13

aug.-13

apr.-13

feb.-13

okt.-12

dec.-12

jun.-12

aug.-12

apr.-12

0
feb.-12

0

okt.-11

100
dec.-11

100

jun.-11

200

aug.-11

200

apr.-11

300

okt.-13

300

dec.-13

400

jun.-13

400

aug.-13

500

apr.-13

500

feb.-13

600

okt.-12

600

dec.-12

700

jun.-12

700

aug.-12

800

apr.-12

800

feb.-12

900

dec.-11

900

okt.-11

(bedrag x 1.000,-)

jun.-11

(bedrag x 1.000,-)

aug.-11

Ontwikkeling huurachterstand vertrokken huurders

apr.-11

Ontwikkeling huurachterstand zittende huurders

Start co-sourcing
vertrokken huurders

Huisuitzetting een kwart minder
Elkien probeert altijd een ingrijpende maatregel als huuropzegging/huisuitzetting te voorkomen. In 2013 lukte dat
34 keer niet. De belangrijkste reden voor huisuitzetting is
huurachterstand (zie hiervoor), een enkele keer overlast.
Elkien beslist daarover niet zelf, maar handelt altijd op basis
van een gerechtelijk vonnis. Zelfs dan proberen wij – in overleg
met de huurders – die drastische maatregel te voorkomen.
In acht van de tien gevallen is dit daadwerkelijk gelukt.
2013 liet een daling zien van meer dan 25% ten opzichte van
2012 (34 tegenover 46). We zijn blij met die terugloop. Ter
vergelijking: uit Aedes-onderzoek onder 170 corporaties blijkt
dat landelijk in 2013 sprake was van een stijging van 8%.
Aantal uitzettingen

2013

2012

Leeuwarden

27

27

Boarnsterhim

3

5

Littenseradiel

-

1

Opsterland

1

5

Súdwest Fryslân

3

8

34

46

Totaal
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Factsheet III: Betrekken bewoners
Elkien overlegt en werkt samen met bewoners
om haar betrokkenheid bij goed en betaalbaar
wonen in Friesland vorm te (kunnen) geven. We
toetsen onze taakopvatting, speerpunten en de
uitvoering regelmatig bij onze huurders en hun
vertegenwoordigers. Luisteren is daarbij even belangrijk als vertellen. We zoeken de dialoog met
individuele huurders en hun vertegenwoordigende instituten, opdat er wederzijds begrip ontstaat
voor zienswijzen, belangen en behoeften.

Overleg huurdersorganisaties

de mogelijkheden voor huurders om gebruik te maken van
geriefsverbeteringen en zelf aangebrachte voorzieningen.
• Bedrijfsplan Elkien 2014
	De huurdersorganisaties maakten hun zienswijzen op
Elkiens voorgenomen koers en plannen voor 2014 kenbaar.
Elkien steunt huurdersorganisaties financieel met:
•	Nieuw Elan € 208.000,- waarvan door huurders bijgedragen € 93.500,- en door Elkien € 114.500,- (gebaseerd op
7.674 leden).
• De Bewonersraad Friesland € 170.000,- waarvan door
huurders bijgedragen € 100.500,- en door Elkien € 69.500,(gebaseerd op 4.689 leden).

Overleg met bewoners in
wijken, dorpen en buurten
Ons contact met individuele huurders verloopt op verschil-

Elkien werkt samen met twee huurdersorganisaties:

lende manieren. Zo zijn we aanwezig bij vergaderingen van

•	Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan (hierna: Nieuw

wijkteams, dorpsbelangen en bewonerscommissies. Daar

Elan), voor de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland;
•	Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (hierna:

luisteren we goed naar ‘wat er leeft’, opdat we beter weten
wat wij kunnen bijdragen aan goed wonen.

De Bewonersraad Friesland), voor de gemeenten Opsterland, Boarnsterhim, Littenseradiel en Súdwest Fryslân.

Omgekeerd bieden dit soort ontmoetingen ook kansen om
te vertellen; om bewoners te laten kennismaken met hoe wij

Vier keer per jaar overleggen we op bestuursniveau met de

werken en onze keuzes maken. Dit geldt in het bijzonder rond

huurdersorganisaties. Daarnaast overleggen we regelmatig

de zogeheten transformatie-opgave, waarbij wij in sommige

op uitvoerings- en beleidsniveau met beide organisaties.

plaatsen woningen zullen afstoten en onze rol verandert of

Eenmaal per jaar overleggen de huurdersorganisaties met

verdwijnt. Het is belangrijk dat huurders tijdig weten waar ze

de Raad van Commissarissen. De contacten verlopen zeer

aan toe zijn en waar ze - dankzij protocollen én maatwerk - op

goed en leveren ons nuttige adviezen op.

kunnen rekenen.

De huurdersorganisaties gaven in 2013 gevraagd en onge-

Klanttevredenheid hoog

vraagd advies over:

Sinds 2012 meten we structureel de tevredenheid van onze

• Huurverhoging 2013

huurders. Wij onderzoeken twee aspecten: (1) de tevreden-

De huurdersorganisaties adviseerden Elkien om de jaarlijk-

heid over de woning – bijvoorbeeld na planmatig onder-

se huurverhoging conform eerdere afspraken uit te voeren.

houd en andere investeringen – en (2) de tevredenheid over

•	Geriefsverbeteringen & Zelf Aangebrachte

onze dienstverlening.

Voorzieningen (ZAV)
	De huurdersorganisaties adviseerden over herziening van
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Elkien legt de lat hoog: met minder dan een 7 zijn wij niet
tevreden, ondanks het zware weer waarin wij verkeren en
de moeilijke omstandigheden waarin wij ons werk moeten
doen. Gelukkig haalden we ook in 2013 die norm met een
gemiddeld cijfer van 7,4.

Klachtbehandeling
We zijn tevreden met de goede score voor klanttevredenheid. Toch zijn er jaarlijks huurders die een klacht indienen bij
de klachtencommissie van Elkien. Als dat gebeurt, proberen
wij de klacht altijd eerst in overleg met de desbetreffende
huurder(s) op te lossen. Lukt dit niet, dan handelt de klachten
commissie dit geschil verder af.
In 2013 ontving de commissie dertien klachten, waarvan er
uiteindelijk twee zijn behandeld. Eén betrof een geschil tussen
Elkien en een groep huurders die niet in aanmerking kwamen
voor een vergoeding conform het sociaal pakket dat was afgesproken met de huurdersvereniging Nieuw Elan. De commissie
verklaarde de klacht als niet ontvankelijk, maar adviseerde
Elkien om eventuele klachten over schade per individueel
geval te bekijken. Daarnaast gaf de klachtencommissie Elkien
in overweging een gebaar te maken in niet gedeclareerde
kosten. Elkien heeft aan dit advies gehoor gegeven. De tweede klacht (over geluidsoverlast) is nog in behandeling.
De Klachtencommissie bestond in 2013 uit de heer Roescher
(Leeuwarden, voorzitter), de heer van de Werf (Heerenveen)
en mevrouw Holwerda (Harlingen). De commissie werkt
volgens een reglement dat in samenwerking met de huurdersorganisaties is gemaakt.

Factsheet IV: Financiële continuïteit
Elkien is een financieel gezonde organisatie en

de bocht. Elkien koos in 2013 voor een route naar beperkt,

dat houden we graag zo. Daar sturen we op.

bewust en beter. Daarmee bedoelen we dat we met een

Ons geld gaat naar onze kerntaak: de verhuur

De verwachtingen zijn hoog. Risico’s zijn er overal. En de

van betaalbare, duurzame woningen voor mensen

gevolgen van de huidige economische situatie en kabinets-

heldere focus en bewuste keuzes beter kunnen presteren.

maatregelen raken ons uiteraard ook.

met een bescheiden portemonnee. Maar ook de
woningcorporaties staan onder druk en voelen

Elkien werkt sinds 2010 aan een strategisch vijfjarenprogram-

krimp. Dat vraagt om het maken van keuzes en

in onze (woon)portefeuille en terugdringing van kosten.

een zo scherp mogelijke financiële onderbouwing.

ma dat inzet op een verbetering van de organisatie, goed zicht

De verhuurdersheffing en saneringssteun zetten de toekomstige kasstromen behoorlijk onder druk. Daarom troffen we

Financieel beleid

aanvullende maatregelen en realiseerden we in het huurbeleid

Bij Elkien kent het financieel beleid drie thema’s:

aanvullende inkomsten. Elkien kiest ervoor om haar maat-

• continuïteit;

schappelijke rol te benadrukken en blijvend te voorzien in

• kaderstelling (voor de investeringskeuzes over het vastgoed);

betaalbare huurwoningen in onze provincie. Dat blijkt ook uit

• begroting, budget- en kostenbeheersing.

onze keuzes bij de huurverhogingen (zie hiervoor, factsheet II).
Om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden, snoeien we

‘Geen verrassingen’, is het devies. Daarom monitoren we

onze kosten nog verder terug dan we al deden.

onze uitgaven en houden ons ‘huishoudboekje’ in alle opzichten goed in de gaten. Maandelijks intern en per kwartaal

Die keuzes maken onze financiële positie robuust, ook voor

met een rapportage aan de Raad van Commissarissen.

de komende jaren. We voldoen daarmee aan de kredietwaardigheidstoets die het WSW eist voor borging van financiering. Om een financieel gezonde corporatie te blijven,

Portefeuille

Exploitatie

Investeringen

streeft Elkien er tevens naar om duurzaam te voldoen aan de
criteria die de toezichthouder van de sector (Centraal Fonds

• ICR

• Efficiency ratio

• IRR

Volkshuisvesting, hierna CFV) stelt.

• DSCR
• Loan to value

Besteding middelen in het belang van de volkshuisvesting

• Solvabiliteit

Wij verklaren dat wij onze middelen uitsluitend besteedden

• Dekkingsgraad

in het belang van betaalbare, goede huisvesting voor mensen
met een laag inkomen in ons werkgebied. Daarnaast droegen
wij bij aan het tekort op de rijksbegroting en hielpen we de

Continuïteit: beperkt, bewust, beter

(financiële) problemen van andere sociale verhuurders in

Financiële continuïteit is voor ons belangrijk om onze missie

Nederland op te lossen.

als realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân
waar te maken. Geld is daarbij onmisbaar. De wereld om
ons heen verandert en als we niet schakelen, vliegen we uit
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Kader vastgoedprojecten

A1-status Elkien

Voor onze investeringen in vastgoedprojecten geldt dat we

Bij de beoordeling van de vermogensontwikkeling kijken we

kijken of ze passen binnen onze plannen voor de ontwikkeling

bij Elkien naar de jaarrekening, het CFV en de marktwaarde

van de portefeuille en of ze geld (gaan) opleveren. Daarmee

van ons bezit. Het CFV beoordeelt de financiële continuïteit

bedoelen we niet dat we het onderste uit de kan willen halen

van corporaties en kijkt of een corporatie haar vermogen

of gaan voor maximaal rendement, maar wel dat we een

voldoende inzet voor de uitvoering van de wettelijke taken.

financiële ondergrens formuleren om zeker te weten dat we én

De eigen jaarrekening geeft daarvoor voldoende inzicht.

voldoende goede sociale huurwoningen beschikbaar hebben
én financieel altijd genoeg armslag hebben om de financiële

In 2013 heeft het CFV Elkien als A1-corporatie aangemerkt.

continuïteit van Elkien blijvend te garanderen. Daarom vallen

Dat is de beste waardering die er is. Dat betekent dat Elkien

keuzes in verschillende regio’s soms ook anders uit.

in de plannen haar financiële continuïteit heeft gewaarborgd
én in voldoende mate haar vermogen gebruikt voor maat-

Overzicht onrendabele investeringen

schappelijke doeleinden.

Bij nieuwbouw van een woningcomplex spreken we van een
verlies wanneer de waarde ná de bouw lager is dan het ge-

Marktwaarde van ons bezit: bewust kiezen

ïnvesteerde bedrag. Dergelijke verwachte verliezen brengen

De marktwaarde van ons bezit is belangrijk. Deze laat zien

we als bijzondere waardeverandering in mindering op de

welke investeringen Elkien doet in de volkshuisvesting. Het

boekwaarde van het desbetreffende complex.

eventuele verschil tussen die marktwaarde en de waarde
die wij vanuit ons beleid realiseren, beschouwen wij als onze
bijdrage aan de samenleving.

Overzicht onrendabele investeringen 2013
Onrendabele investeringen woningverbetering

17.710
Het is een investering waarin wij geloven. Wij kiezen ervoor

Onrendabele investering nieuwbouw
Leeuwarden Nylan fase 1

2.473

om steeds die inspanningen te doen of juist daar actief te
zijn waar wij vinden dat onze inzet er het meeste toe doet.

Terugname onrendabele investering
nieuwbouw Gorredijk De Vlecke fase 2

-/- 384

Totaal onrendabele investeringen

20.183

Balans
Elkien heeft de maatschappelijk taak om woningen te ver-

Begroting, budgetbeheersing en kostenbeheersing

huren aan mensen met de laagste inkomens. Tegelijk is het

In het jaarlijkse bedrijfsplan van Elkien staat ook de jaarbegro-

vermogen van Elkien, geheel vastgelegd in de verhuurde

ting. Het bedrijfsplan bestaat uit projecten die zijn onderge-

woningen, zeer groot. Dat vraagt om een goed financieel

bracht in een programma. Zo’n programma wordt bewaakt

beheer en voldoende rendement.

door een programmamanager. IJkpunt voor de financiële bewaking van de programma’s zijn de doelstellingen voor 2015,

Kiezen voor maximaal financieel rendement gaat echter

waarbij we - zoals gezegd - extra aandacht besteden aan het

ten koste van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en

omlaag brengen van de kosten. De beïnvloedbare bedrijfs-

andersom. Bovendien kunnen we alleen investeren in nieuwe

kosten moeten met minimaal 25% dalen. Daarom gaat aan

woningen en duurzame verbeteringen als naast de maat-

de jaarbegroting een taakstellende kaderbrief vooraf.

schappelijke uitgaven voldoende middelen overblijven.

Ook voor 2013 was sprake van een taakstellende begroting.
Deze is gehaald.

Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid

Financiële
Verantwoordelijkheid

Betaalbaarheid
Goed onderhoud
Energiezuinig
Leefbare wijken

Maximaal financieel
rendement
Laagst mogelijke kosten

€

ons bezit met de waarde op basis van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Deze vergelijking is voortaan maatgevend voor onze jaarbegroting en te ondernemen activiteiten.
We noemen deze vergelijking ‘de spiegel van de markt’.
In die spiegel wordt zichtbaar wie wij zijn, welke keuzes we
maken en waarom (onze maatschappelijke verantwoordelijkheid). We vergelijken ons resultaat met de markt: de kosten
en opbrengsten van een commerciële verhuurder. Die verge-

Investeringscapaciteit

lijking helpt ons bewust te kiezen: als er sprake is van te hoge
bedrijfskosten zonder dat het maatschappelijk nut van die

Verbeteringen
Nieuwe woningen

kosten is aangetoond, dan moeten die kosten omlaag. We
zetten het eigen vermogen optimaal in voor de samenleving.
Dat is onze koers, daar mag Elkien op worden aangesproken.

Elkien kiest ervoor om een goede balans te houden tussen de
maatschappelijke en de financiële verantwoordelijkheid zodat

De spiegel van de markt 2014 is als volgt:

ook voldoende kan worden geïnvesteerd in vernieuwing en

(bedragen x € 1000,-)

verbetering. Maximale transparantie helpt hierbij; deze heeft

Werkelijk jaarresultaat Elkien:

-/-10.530

Elkien in haar beleid verankerd.

Marktwaarde van woningen
in de jaarrekening

Jaarresultaat als commerciële verhuurder zou zijn:

17.453

Maatschappelijk rendement:

27.983

Als onderdeel van ons streven naar maximale transparantie
introduceert Elkien in dit jaarverslag 2013 de marktwaarde

Vergeleken met een commerciële verhuurder:

als waarderingsgrondslag voor het woningbezit. Niet langer

-

vraagt Elkien lagere huren

is de oorspronkelijke aankoopprijs leidend, maar wat de

-

geeft Elkien meer uit aan onderhoud

woningen nú waard zijn, in verhuurde staat.

-	geeft Elkien meer uit aan dienstverlening,

20.110
189

aanwezigheid in wijken en buurten en
Het veranderen van de waardering, leidt tot het ‘stijgen’ van

haar werkapparaat

7.684

het eigen vermogen. Dat vermogen staat echter niet op de
bank, we investeren het in betaalbaarheid, verbetering en

		

27.983

verduurzaming van ons woningbezit en in leefbare wijken.
Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het

We drukken ons maatschappelijke rendement uit in een

betekent dat onze organisatie genoegen neemt met lagere

getal: € 28 miljoen. Dat is het verschil tussen ons jaarresultaat

inkomsten en hogere lasten accepteert dan een organisatie

en dat wanneer we zouden investeren als een commerciële

die maximaal financieel rendement nastreeft.

verhuurder. We investeren bewust méér in betaalbaarheid
(niet ontvangen huuropbrengsten), verbetering en verduur

De spiegel van de markt

zaming van ons woningbezit (uitgaven boven de commerciële

Elkien wil dit verschil helder maken ter verantwoording van

normen), dienstverlening (maatwerk voor wie het nodig heeft)

haar keuzes. Dat doen we al een paar jaar, maar nu zetten

en leefbare wijken. Dát is onze meetbare en aantoonbare

we een volgende stap: we vergelijken de marktwaarde van

maatschappelijke bijdrage aan de samenleving.
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Als gevolg hiervan zijn de kosten van het werkapparaat
hoger dan bij een commerciële partij. We houden vast aan
onze route naar beperkt, bewust en beter, maar we investeren in (ICT-)toepassingen die op termijn zullen resulteren in
lagere kosten en hoger gebruiksgemak voor onze huurders.

Ontwikkelingen 2013
Resultaat
Het resultaat over 2013 is € 10,5 miljoen negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan het eigen vermogen.
De begrotingstaakstelling is gehaald wat betreft budgetbeheersing. Het uiteindelijke resultaat over 2013 wordt daarbij
sterk beïnvloed door de stelselwijziging in de waardering
van het vastgoed. Deze stelselwijziging lichten we in de
jaarrekening toe.

Resultatenrekening 2013
(x € 1.000,-)

2013

2012

Stelselwijziging

Bedrijfsopbrengsten
Huren
Opbrengst servicecontracten
Overheidsbijdragen
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

90.148
4.930
94
3.251
1.103
424
99.950

86.714
5.056
169
3.428
1.839
315
97.521

-/- 6.112
-/- 6.112

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lasten onderhoud
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

1.006
26.175
8.383
1.293
1.829
17.027
366
4.691
20.831
81.801

1.325
39.513
8.624
1.374
1.872
18.381
994
4.460
16.327
92.870

-/- 20.736
37.005
16.269

-/- 9.243

-/- 35.122

-/- 35.122

-

-

-

186
1.549
20.695
-/- 18.960

-/- 2.468
136
2.114
19.378
-/- 19.596

-

-/- 9.854

-/- 50.067

-/- 57.503

-/- 676

-/- 3.037

-

-/- 10.530

-/- 53.104

-/- 57.503

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Uit de overige reserves gerealiseerde herwaardering
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening

Resultaat na belastingen
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Meerjarenbegroting 2013-2018
Kasstromen (bedragen x € 1.000,-)

begroting

meerjarenbegroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Operationele activiteiten
Huurbaten
Vergoedingen servicekosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Rente ontvangsten
Totaal operationele ontvangsten

90.436
5.000
471
153
96.060

94.000
4.910
350
1.020
100.280

97.420
5.010
360
1.080
103.870

99.470
5.110
360
1.020
105.960

101.840
5.210
360
1.000
108.410

104.460
5.310
360
1.040
111.170

Personele lasten
Instandshoudingsonderhoud
Overige bedrijfslasten
Leefbaarheid
Rente uitgaven
Heffingstoeslag
Vennootschapsbelasting
Totaal operationele uitgaven

12.503
18.000
20.601
562
19.538
4.256
75.460

12.060
16.610
18.620
440
20.830
10.150
78.710

11.570
15.580
18.130
600
20.670
9.350
75.900

11.740
15.920
18.500
620
20.400
9.660
76.840

11.920
15.800
18.870
640
19.870
8.980
76.080

12.100
15.670
19.250
660
19.760
8.740
76.180

Kasstroom operationele activiteiten

20.600

21.570

27.970

29.120

32.330

34.990

Verkoopopbrengsten bestaand bezit
Verkoopopbrengsten nieuwbouwkoop
Totaal inkomende kasstroom MVA

12.573
1.096
13.669

12.400
90
12.490

14.670
120
14.790

13.840
13.840

13.020
1.560
14.580

13.020
390
13.410

Nieuwbouw huurwoningen
Nieuwbouw koopwoningen
Woningverbetering
Sloopuitgaven
Overige investerings kasstromen
Totaal uitgaande kasstroom MVA

23.697
1.199
16.746
1.382
45
43.069

19.980
11.610
2.980
1.500
36.070

18.690
90
12.500
2.130
1.550
34.960

21.250
90
12.880
3.300
1.590
39.110

19.100
1.170
13.260
2.470
1.640
37.640

19.680
290
13.660
2.460
1.690
37.780

-/- 29.400

-/- 23.580

-/- 20.170

-/- 25.270

-/- 23.060

-/- 24.370

128.977
117.210

15.000
18.400

15.000
23.490

15.000
20.550

7.500
12.630

7.500
19.830

Kasstroom financierings activiteiten

11.67

-/- 3.400

-/- 8.490

-/- 5.550

-/- 5.130

-/- 12.330

Totaal kasstroom mutatie

2.967

-/- 5.410

-/- 690

-/- 1.700

4.140

-/- 1.710

2,1
1,3
59%

2,0
1,2
65%

2,3
1,4
64%

2,4
1,4
63%

2,6
1,5
61%

2,7
1,6
60%

Investerings activiteiten

Kasstroom investerings activiteiten
Financierings activiteiten
Nieuwe leningen
Aflossingen op leningen

Kengetallen
ICR
DSCR
Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde)

Liquiditeitsrisico’s en
derivaten beheersbaar

Rendementsontwikkeling vastgoed

Elkien koos ooit voor het gebruik van derivaten. Dat zijn zoge-

of portefeuilleniveau te toetsen of onze investeringen

heten ‘swaps, die gekoppeld zijn aan leningen. De swaps

voldoende waarde toevoegen aan ons vastgoed of de

zorgen ervoor dat we langjarig een stabiele lage rente beta-

omgeving waarin het vastgoed zich bevindt. De markt

len. Dit is belangrijk omdat we vastgoed minimaal 50 jaar

waarde is hiervoor maatgevend.

Wij hanteren het begrip waardesturing om op project-

moeten financieren als we erin investeren. Onverwachte
rentestijgingen in de toekomst zouden de continuïteit van de

De waardeontwikkeling van het vastgoed wordt uitgedrukt

corporatie in gevaar kunnen brengen. Met swaps beschermen

in het begrip indirect rendement en betreft de waardegroei/

we ons daartegen. We weten dus waar we aan toe zijn en

afname gebaseerd op de waarderingsgrondslag ‘Netto Open

voorkomen zo verrassingen. Speculatie met Swaps is – ook

Marktwaarde’. De mutatie van het indirecte rendement van

in onze statuten– uitgesloten!

Elkien is dit jaar -/- 0,9% en kan in historisch perspectief als
volgt worden weergegeven:

Het gebruik van derivaten met ‘Credit Support Annex’
Ultimo jaar,
in %

(CSA) kent ook een liquiditeitsrisico, namelijk dat bij rentestijgingen en -dalingen over en weer borgsommen betaald
moeten worden tussen Elkien en derivatenbanken. Dit zijn

2013

2012

2011

2010

2009

Indirect

de zogenaamde ‘margin calls’. Elkien houdt in het kader van
risicomanagement voldoende liquiditeitsbuffers aan voor
dergelijke situaties. Per 31 december 2013 was de uitstaande buffer € 1,9 miljoen.

Elkien

-/-0,9% -/-6,00% -/-7,00% -/-3,20% -/-6,80%

Benchmark
van de sector*

-/-4,9% -/-6,00% -/-2,40% -/-0,90% -/-4,30%

* resultaten Aedex-deelnemers

De Vestia-affaire zorgde voor een ontmoedigingsbeleid en
-klimaat voor het gebruik van derivaten onder woningcor-

De waardedaling in 2013 is bij Elkien beperkt gebleven ten

poraties. Uit oogpunt van liquiditeitsrisico hanteert het CFV

opzichte van de benchmark omdat de verwachte waarde-

een stresstest van 1% en van 2% op de actuele marktrente.

dalingen in eerdere jaren zijn ‘ingeprijsd’ in de waardering.

Zoals hiervoor gemeld (verslag van de RvC) boog een ‘de-

De Netto Open Marktwaarde is namelijk een waarderings-

dicated commissie’ vanuit de Raad van Commissarissen zich

methodiek die is gebaseerd op toekomstige kasstromen

over de derivatenkwestie. Elkien voldoet per 31 december

uitgaande van marktomstandigheden, waardoor de verwach-

2013 zowel aan de stresstest van 1% als aan de 2% stres-

te toekomstige waardeontwikkeling jaarlijks invloed heeft op

stest. De 2% stresstest is onderdeel van de regelgeving die

de waarde per ultimo.

is uitgevaardigd door het Ministerie BZK en die op 1 oktober
2012 van kracht werd.

De waardeontwikkeling in bedragen uitgedrukt in marktwaarde, in bedrijfswaarde en in de WOZ-waarde luidt als volgt:

Waardeontwikkeling (x € 1.000,-)
Marktwaarde bezit in verhuurde staat
Bedrijfswaarde bezit op basis van eigen beleid
WOZ waarde

2013

2012

2011

2010

2009

1.229.638

1.219.253

1.458.200

1.572.100

1.508.000

880.000

810.500

795.300

840.900

813.500

1.805.500

1.893.000

2.013.000

2.160.000

2.145.000
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Factsheet V: Leefbaarheid
Investeren in leefbaarheid vraagt een voortdurend afwegen en kiezen: wat is het verwachte maatschappelijke rendement, waar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en waar laten
we die over aan partners als gemeenten en maatschappelijke organisaties, wat kunnen en willen we
investeren en hoe ziet onze bijdrage eruit? In 2013 droeg Elkien volop bij aan het versterken van de
leefbaarheid in buurten en wijken. Veel van de initiatieven daartoe kwamen vanuit de bewoners zelf.
Elkien faciliteerde en/of realiseerde projecten met bewoners en belanghebbenden.Elkien gebruikt
twee meetinstrumenten: de maatwerkmethodiek die bedoeld is om passend te kunnen reageren op
de effecten van krimp en de buurtmeter die de leefbaarheid peilt.

Straat, buurt, gemeente
Prettig wonen betekent onder andere: je veilig voelen in je

Ook de gebiedsgerichte samenwerking kreeg steeds beter

straat, buurt of gemeente. We werkten aan verbetering van

vorm. De partners voerden de zes wijkactieplannen voor een

de leefbaarheid in straten en buurten, onder andere door de

groot deel uit. Elkien leverde twee van de zes ‘wijkaanjagers’.

aanpak van overlastsituaties. Ook maakten we in 2013 prestatieafspraken met gemeenten en maatschappelijke orga-

Grotere en ook langlopende wijkprojecten staan voor 2014 op

nisaties. In die afspraken ligt vast wie wat doet en waarvoor

de rol, zoals armoedebestrijding en multiproblemgezinnen.

verantwoordelijk is.

De samenwerking in de wijken helpt bij de signalering van die
gevallen en schept een helder kader waarbinnen de hulpverle-

De huisvesting van bijzondere doelgroepen was een belangrijk thema in onze gesprekken met maatschappelijke partijen.

ning vorm kan krijgen.

Elkiens rol en taakopvatting is duidelijk: wij werken samen

De Buur(t) Versterkt

met anderen om problematische huishoudens te begeleiden,

Bij ons eigen programma De Buur(t) Versterkt kwamen diverse

zodat die beter in staat zijn hun eigen leven te organiseren

kleinere bewonersinitiatieven binnen rondom fysieke leefbaar-

en het woongenot van anderen daarbij niet te verstoren.

heid. Een voorbeeld daarvan is een schuttingenproject waar-

Gemeente Leeuwarden

aan de bewoners ook zelf meewerkten. In al deze gevallen was
trouwens sprake van cofinanciering. Elkien leverde daarnaast

In de gemeente Leeuwarden kreeg de samenwerking op

vanuit haar leefbaarheidsbudget bijdragen aan verschillende

stedelijk en wijkniveau verder vorm. De sociale wijkteams

maatschappelijke organisaties en initiatieven zoals Stichting

maakten goede afspraken over de inzet van hulpverleners

Present, Buurtbemiddeling en Kamers met Kansen.

bij probleemgevallen, zodra die waren gesignaleerd. Het
Frontlijnteam in de wijk Heechterp/Schieringen heeft hierbij
als blauwdruk gediend. Elkien werkt al jaren intensief samen
met dit team. Zichtbaar resultaat daarvan is afname van
huurachterstanden en beheersbaarheid van huisuitzettingen.
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Maatwerkmethodiek/krimpbegeleiding
In navolging op De Buur(t) Versterkt ontwikkelden wij
een maatwerkmethodiek voor krimpbegeleiding. Deze
methodiek ontwikkelt op integrale wijze een toekomstvisie
voor een dorp. Ze helpt zo gefundeerde keuzes maken en
creëert draagvlak voor de noodzakelijke ingrepen bij krimp
en demografische veranderingen.
De maatwerkmethodiek levert de deelnemende dorpen
concreet resultaat:
•	een toekomstvisie/woonvisie met concreet inzicht in
de toekomstige woningbehoefte en inzicht in kansen/
mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid en
vitaliteit. De visie is gebaseerd op de uitkomsten van de
transformatieopgave en wordt gedragen door de bewoners, gemeente, Elkien en andere betrokken instanties;
•	bewustzijn bij bewoners over eigen gedrag en verantwoordelijkheid bij het vinden van toekomstbestendige
oplossingen;
•	een toename van de betrokkenheid van de bewoners met
elkaar en met het dorp;
•	vergroting en bewustwording van de kennis van de
dorpsbewoners en het dorpsbelang met betrekking tot
uitvoering van mogelijke projecten (DBV).
Onderwerp

Toelichting

Woonvisies in dorpen

In 2013 presenteerde Kimswerd haar woonvisie aan de gemeente Súdwest Fryslân en Elkien. Een nieuw opgezette
wooncommissie heeft inmiddels een notitie gemaakt met concrete voorstellen. Deze voorstellen (zoals monitoring
en fasering van de verkoop van huurwoningen) worden meegenomen in de herijking van het huidige SVB. Daarnaast
begonnen we met de uitrol van de methodiek in Wûns, Easterlittens en Sibrandabuorren en Tersoal. In Easterein en in
Oudega startten we de methodiek te gebruiken als voortraject bij wijkvernieuwing.

Deskundigheid
in Wûns

In Wûns ontving de werkgroep Wonen na de realisatie van de woonvisie een experimentsubsidie van het ministerie van
BZK, de provincie en de gemeente om de voorstellen uit de woonvisie te kunnen realiseren. Na een bijeenkomst in het
dorp waarbij deskundigen uit het hele land zich bogen over de vraag of een klein dorp in staat is om een eigen verhuurorganisatie op te richten, kwam men tot de conclusie dat dit het proberen waard is. Op de ALV eind 2013 sprak het dorp
zich uit voor de oprichting van een dorpscoöperatie waarin wonen, welzijn en zorg een plek krijgen. Deze dorpscoöperatie krijgt in 2014 gestalte.

Sibrandabuorren
en Tersoal

De tweelingdorpen Sibrandabuorren en Tersoal ontwikkelden elk hun eigen toekomstvisie. Met ondersteuning van INBO,
Doarpswurk en Elkien maakten ze op het gebied van wonen een verdiepingsslag, met een woonvisie als resultaat.
Gekeken is naar toekomstige inbreidingsmogelijkheden en de effecten van de demografische ontwikkelingen
op het wonen in deze dorpen. De woonvisie is voor hen een leidraad om toekomstige keuzes te maken.

Project multifunctionele accommodatie
Lippenhuizen

Na een jarenlange strijd lukte het de werkgroep MFA Lippenhuizen om de voor het dorp zeer gewenste samenvoeging van het dorpshuis, de gymzaal en de school voor elkaar te krijgen. Het MFA Lippenhuizen wordt gesitueerd bij de
voetbalvelden en gaat dus ook dienst doen voor de buitensport. In een vroeg stadium dacht Elkien met de werkgroep
en zorgde er met een bijdrage uit De Buurt Versterkt voor dat de werkgroep op pad kon om gemeente, provincie en
daarna andere subsidienten te overtuigen van de wenselijkheid en noodzakelijkheid van het MFA.

Easterein

In Easterein maakte de werkgroep binnen betrekkelijk korte tijd een woonvisie. Nu zoekt ze naar concrete invulling van
de ideeën die daarin genoemd staan. Sleutelwoorden zijn: behoud van en verder bouwen aan de historische structuur
(het dorps-DNA) en de mogelijkheid van wonen voor starters. Op de informatieavond voor het gehele dorp, waarbij jong
en oud was vertegenwoordigd, werd de woonvisie goed ontvangen. De dorpsbewoners zien de samenhang tussen de
demografische ontwikkelingen, ontgroening en vergrijzing. Het dorpsbelang onderkent de taken op het gebied van wonen, welzijn en zorg die door het terugtrekken van de overheid meer op het bordje van de dorpen zelf komen te liggen.
Inmiddels zijn er ideeën om de onderwerpen met elkaar te verbinden (sociaal en fysiek) en die ten uitvoer te brengen.

Oudega

In Oudega bracht de wooncommissie de woonvisie in korte tijd tot stand. Ook in Oudega was al eerder onderzoek
gedaan naar het dorps-DNA. Deze informatie is aangevuld met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Hieruit
kwam naar voren dat vooral de sociale cohesie in Oudega het dorp zeer aantrekkelijk maakt. Er zijn 2 avonden
georganiseerd voor jongeren en ouderen. Deze groepen worden prominent genoemd in de visie. Ook hier is het
besef aanwezig dat de dorpen steeds meer zelf moeten oppakken. In 2014 wil de wooncommissie de ideeën uit de
woonvisie ten uitvoer brengen.

Project uitbreiding
dorpshuis Spannum

Het dorpshuis, opgericht in 1980, vormt samen met de school en de kerk de enige publieke accommodatie die
Spannum rijk is. De integrale activiteiten die plaatsvinden in het dorp hebben altijd een relatie met het dorpshuis.
Het dorpshuis wordt zelfstandig geëxploiteerd door het bestuur van het dorpshuis. De laatste jaren blijkt steeds
vaker dat er ruimtegebrek is voor alle activiteiten en dat de ruimte niet meer voldoet aan de huidige regelgeving.
Om die reden maakte het bestuur een plan voor uitbreiding van het dorpshuis. De gemeente, de provincie en
verschillende fondsen nemen het grootste deel van de kosten voor hun rekening. Wat opvalt, is de hoge post zelfwerkzaamheid en eigen vermogen. Dit is waar het in De Buurt Versterkt om gaat. Elkien heeft een geringe bijdrage
geleverd omdat het dorp dit plan zelf bedacht en uitvoerde. Het belangrijkste neveneffect van dergelijke plannen is
de sociale cohesie, omdat men gezamenlijk aan een doel werkt, wat direct wat oplevert voor het dorp.

Project multifunctione- Het bestuur van het dorpshuis Elim uit Scharnegoutum ontwikkelde een bouwplan voor een nieuw MFA. Hierin
worden naast het dorpshuis ook de school en de kinderopvang ondergebracht. Daarnaast vinden de huisarts, de
le accommodatie
diëtist, de fysiotherapeut en de verloskundige er onderdak, waarbij ze elkaar kunnen versterken en alvast kunnen
Scharnegoutum
voorsorteren op de scheiding wonen en zorg en de decentralisatie van de overheid naar de gemeente. Er is een
groot draagvlak voor de bouw van de nieuwe accommodatie. Dit is de reden dat Elkien dit plan heeft ondersteund.
Het aandeel van zelfwerkzaamheid in een economisch minder stabiele periode is hiervan het bewijs.
Project educatieve
tuin Reahus

Het project educatieve tuin is van onderop ontstaan door ideeën van dorpsbewoners en kinderen. Het belangrijkste is dat
er een sociale ontmoetingsplaats ontstaat waarbij dorpsbewoners (jong en ouder, huurder en koper) elkaar kunnen ontmoeten en versterken door kennisuitwisseling. Dorpsbelang nam het grootste deel van de financiering voor haar rekening.

Sport Fryslân

In het kader van ‘Sportdorp Witmarsum’ ontstonden veel nieuwe sport- en bewegingsmogelijkheden voor de
inwoners van Witmarsum en omliggende dorpen. Bijkomend effecten zijn minder eenzaamheid onder ouderen en
positieve exploitatie van bijvoorbeeld de dorpshuizen. Zo is de bezettingsgraad in dorpshuis Kimswerd verhoogd en
vindt er kruisbestuiving plaats tussen sport en cultuur. Dankzij de geringe vergoeding is de drempel voor huurders
laag. Elkien heeft in het belang van de huurders een bijdrage geleverd. Hetzelfde wordt nu ook opgezet in Gorredijk.
Sport Fryslân geeft geregeld een update van de resultaten, met cijfers en overzichten.

Buurtmeter

De gemeente Súdwest Fryslân en de corporaties Elkien en Accolade ontwikkelden samen de buurtmeter, teneinde
inzicht te krijgen in hoe bewoners de leefbaarheid in het eigen dorp of de wijk ervaren. Via een checklist wordt duidelijk welke effecten investeringen hebben op de sociale verbondenheid en vitaliteit in dorp en wijk; de ‘zachte kant’
van de leefbaarheid. We maakten met de gemeente Súdwest Fryslân afspraken om de buurtmeter elke twee jaar
uit te voeren in de dorpen waar Elkien bezit heeft. Daarmee krijgen we zicht op de ontwikkeling van de sociale
verbondenheid en vitaliteit, en zien we welke investeringen hierop van invloed zijn. De buurtmeter biedt de
dorpencoördinatoren van Súdwest Fryslân tevens een nuttig contactmoment met bewoners.
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Factsheet VI: Wonen en zorg
Binnen het prestatieveld ‘Wonen en Zorg’ kiezen
wij voor activiteiten die dicht bij onze verantwoordelijkheid en kerntaken liggen. Zo dragen
wij via ons vastgoed en via samenwerking met
partners bij aan de zorg voor en het welzijn van
de toenemende groep ouderen. Wij investeren
in onze woningen, voor de mensen die daarin
wonen, en in huisvesting van de organisaties
die zorgcliënten bedienen. Elkien neemt geen
verantwoordelijkheden op het gebied van zorg
en welzijn over.

Ontwikkelingen
Onze rol als vastgoedbeheerder voor zorgverlenende
organisaties verandert: sinds 1 januari 2013 hebben

• De Hoop, Gorredijk
• Vitusdijk, Blauwhuis
• Aylvastate, Witmarsum
• Mienskipssintrum Leppehiem, Akkrum
• De Miente, Gorredijk
• Tollewei, Heeg
• Nij Ylostins, IJlst

Nultredenwoningen
Daarnaast verhuurt Elkien woningen waar andere zorg
interventies eenvoudig mogelijk zijn, zoals nultreden
woningen en aanleunwoningen. Op 1 januari 2013 hadden
wij 4.175 nultredenwoningen in bezit. In december waren er
door verkoop vijftien minder.
We bouwden geen nieuwe nultredenwoningen, wel specifieke
seniorenwoningen:
•	Burgum, De Amberbeam, seniorenwoningen,
nieuwbouw (19);

cliënten met een zorgzwaartepakket 1 en 2 niet langer

• Gorredijk, Stokerij, seniorenwoningen, nieuwbouw (12);

een verblijfsindicatie. Hierdoor krijgen organisaties die

• Grou, Kanaalstraat, seniorenwoningen, nieuwbouw (6);

intramurale zorg verlenen minder cliënten en Elkien

•	Grou, Mr P Jelles Troelstrawei, seniorenwoningen,

meer zorgbehoevende huurders.

nieuwbouw (12);
• Warten, Rounwei, seniorenwoningen, nieuwbouw (6).

Of en zo ja hoe deze trend verder doorzet, is moeilijk te
bepalen. Daarom hebben we wat betreft Wonen en Zorg

Multifunctionele accommodaties

in 2013 beleidsmatig pas op de plaats gemaakt. We staken

Multifunctionele accommodaties spelen een belangrijke rol

onze energie in gesprekken om duidelijk te krijgen welke

in de leefbaarheid van dorpen en wijken. Ze zijn de centrale

kant het op gaat en moet.

plek voor groepsactiviteiten in een dorp of wijk en daarmee

Woon-zorgcomplexen

ook dé plek waar inwoners elkaar ontmoeten. Elkien wordt
met regelmaat benaderd om mee te denken over, mee te

In onze woningportefeuille hebben we een aantal

werken aan of bij te dragen aan de nieuw- of verbouw van

woon-zorgcomplexen. Kenmerkend voor dit vastgoed is dat

dit soort gebouwen. In 2013 droegen we ook financieel bij

het huurcontract met de zorgverlener en niet met de bewo-

aan twee daarvan (zie Factsheet V: Leefbaarheid).

ners is afgesloten. Het gaat om de volgende instellingen:
• Looiersbuurt, Bolsward
• Laag Bolwerk, Bolsward
• Kerkeburen, Makkum
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Stichting GEEF
GEEF staat voor Gezondheid-, Expertise- en Educatiecen-

GEEF is kort samengevat een samenbundeling van expertise

trum Friesland. GEEF is in 2007 opgericht door drie partijen:

van deze partijen. GEEF biedt innovatieve diensten en pro-

de KwadrantGroep, De Friesland Zorgverzekeraar en Elkien.

ducten aan en ontwikkelt concepten die te maken hebben

Inmiddels heeft GEEF 12 participanten: Accolade, De Bouw-

met domotica, (zorg)technologie en ziektepreventie voor

vereniging, Elkien, WoonFriesland, Gemeente Leeuwarden,

senioren. Deze producten en diensten kunnen senioren in de

Gemeente Smallingerland, KwadrantGroep, Thuiszorg Zuid-

toekomst gebruiken om hun (thuis)situatie veiliger, comforta-

west Friesland, Zorggroep Noorderbreedte, De Friesland

beler en gemakkelijker te maken.

Zorgverzekeraar, NHL hogeschool en ROC Friese Poort.

Factsheet VII: Corporate Governance
Elkien onderschrijft de uitgangspunten van de
Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode. Deze codes formuleren de kwaliteitseisen,
waarden, normen en regels die wij zowel in- als
extern hanteren en waarop we ook aanspreekbaar
zijn. Doel is het vaststellen van normen voor goed
bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

De uitwerking

Nevenfuncties bestuurder
In 2013 oefende A. Bonnema de volgende nevenfuncties uit:
•	lid Friesch Kabinet;
• lid Regieraad Bouw Noord;
•	lid (namens Vereniging Friese Woningcorporaties) van
provinciaal Wenjen;
• Oerlis Fryslân;
• lid Lighthouse Club departement Fryslân;
• voorzitter CDA afdeling Heerenveen;
• lid Club Diplomatique Fan Fryslân;
• lid VNO/NCW;
• lid Staverdens Genootschap;
• lid Ark Fryslân (penningmeester);
• lid VNO/NCW;

We hebben de Governancecode Woningcorporatie en de

• lid GEEF (penningmeester);

AedesCode uitgewerkt in de volgende documenten:

•	lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorpora-

• Integriteitscode;
• Klokkenluidersregeling;

ties NBVW;
• lid Vitale Noorden.

• Reglement voor de Raad van Commissarissen;
• Profielschets voor de Raad van Commissarissen;
•	Samenstelling Raad van Commissarissen (inclusief rooster
van aftreden).
Al deze documenten zijn te vinden op www.elkien.nl.

Organogram
Ons organogram staat op pagina 40 van het jaarverslag.

Bestuur

Alle nevenfuncties waren onbezoldigd.

Raad van Commissarissen
en kerncommissies
In het jaarverslag Raad van Commissarissen staat meer
informatie over de taken en werkwijze van de Raad van
Commissarissen, de rol van de voorzitter en de onafhankelijkheid, deskundigheid en samenstelling van de raad
en kerncommissies.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
het bestuur zijn in artikel 10 van de statuten omschreven en
nader uitgewerkt in het bestuursreglement. In het verslag
Raad van Commissarissen staat informatie over de beloning van het bestuur, het remuneratierapport en eventuele
tegenstrijdige belangen.
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Toepassing van de code
Elkien onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties.

• Artikel IV.2.4

Daarbij maken we de volgende uitzonderingen:

	De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe

• Artikel II.2.1

accountant wordt, na overleg met het bestuur, goedge-

Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt een lid van het
	

keurd door de Raad van Commissarissen.

bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal

Elkien:

vier jaar plaatsvinden. De Raad van Commissarissen beoor-

Elkien onderschrijft dit principe, maar plaatst de volgende

deelt jaarlijks het functioneren van iedere bestuurder.

kanttekening: De Raad van Commissarissen is van mening
dat niet-controlewerkzaamheden verricht vanuit andere

Elkien:

rechtspersonen binnen de groep van waaruit de externe zijn

De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het func-

arbeid verricht, niet automatisch leiden tot een tegenstrijdig

tioneren van de bestuurder. Voor het overige onderschrijft

belang. Deze passage is opgenomen in het Reglement voor

Elkien deze uitwerking van de code niet.

de Raad van Commissarissen (artikel 10.4.a).

De aanstelling van de huidige bestuurder bij Elkien is voor
onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen maakt hierbij
een bewuste keuze en wijkt af van de uitwerking II.2.1.
Vanuit werkgeversverantwoordelijkheid bespreekt de raad
regelmatig het verdere verloop van de loopbaan van de

Bestuur

bestuurder. Ruim voor elke planperiode van vier jaar gaan de
raad en de bestuurder met elkaar een commitment aan voor
de nieuwe planperiode. Boven deze principiële afwijking
dient te worden vermeld dat er al arbeidsovereenkomsten
voor onbepaalde tijd bestonden, die gerespecteerd worden.

Bestuursondersteuning

Control

Strategie & Financiën

Klant & Woning

Strategie & Beleid

Rayon
Stad

Rayon
Platteland

Financiën

Klant & Verhuur

Treasury

Dagelijks Onderhoud

Facilitaire Zaken & ICT

Planmatig Onderhoud

Communicatie / P&O

Investeringen

Factsheet VIII: Verbindingen en
lidmaatschappen
Lidmaatschappen
Elkien is lid van:
• Aedes, de vereniging van woningcorporaties;
• de Vereniging van Friese Woningcorporaties;
•	de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW);
• VNO-NCW;
•	Friesch Kabinet;
• Wenjen Oerlis;
•	De Nederlandse Vereniging Bestuurders
Woningcorporaties NVBW.
Bovendien neemt Elkien deel aan:
• aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex;
• Regieraad Bouw van Bouwend Nederland;
•	Fundeon, voor stageplaatsen en ontwikkelen
van bouwtalent;
•	Roeg en Roem, een noordelijk kennisplatform voor
dorps- en wijkvernieuwing;
• GEEF;
• Vitale Noorden.
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Factsheet IX:
Risicomanagement en Interne Controle
Elkien heeft een intern risico- en controlesysteem dat op haar bedrijfsvoering is afgestemd. In dit
systeem vinden risicoanalyses van de strategische en operationele processen plaats. De strategie
van Elkien is de leidraad bij het bepalen en analyseren van de relevante risico’s. Onderstaand
Control huis laat zien wat we bij ons risicomanagement hoort. Hierna rapporteren we over de
risico’s die we in 2013 liepen en hoe we ermee omgingen.

Planning en control

We beleggen interne controle zoveel mogelijk binnen

Elkien ontwikkelde een integrale Planning & Controlcyclus

processen zelf. De desbetreffende proceseigenaren zijn

die geldt voor de beleidsvorming en de verantwoording

verantwoordelijk. De afdeling Control monitort periodiek

over het gevoerde beleid. Rapportages als begroting, kwar-

de activiteiten per procesonderdeel en bespreekt deze met

taalrapportages en de jaarrekening namen we standaard op

de proceseigenaar en overige betrokkenen. Zo ontstaat

in deze Planning & Controlcyclus.

een inschatting van de financiële risico’s en procesrisico’s en
hoe deze beheerst kunnen worden. De concerncontroller
verwoordt de bevindingen van de uitgevoerde controles in
de controlbrief die besproken wordt met de bestuurder, de
Auditcommissie en de Raad van Commissarissen.

Governance
Structuur

Compliance en rechtmatigheid

Afstoten
Informatie
voorziening

Beheer
bestaande
voorraad
Inkoop
processen

Woonruimte
verdeling
Fiscale
processen

Financiering
HRM
Processen

Juridische
processen

Portfolio
projectontwikkeling

Risicomanagement Prestatiemanagement
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Externe risico’s

Interne risico’s

In 2012 brachten we de belangrijkste risico’s bij onze

Elkien heeft heldere ambities op het vlak van interne

strategische doelen in kaart via een risicoanalyse. Deze

beheersing. Over de mate van beheersing legt de bestuur-

analyse bestaat uit: (1) de strategische doelen van Elkien,

der een verklaring af. Daarbij houden we rekening met de

(2) activiteiten die moeten garanderen dat Elkien haar stra-

volgende vragen:

tegie realiseert (kritieke succesfactoren) en (3) de risico’s die
realisatie van de succesfactoren beïnvloeden.

• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen goed?

De risicoanalyse heeft geleid tot een strategiekaart met

• Hebben we de juiste stuur- en verantwoordingsinformatie?

zeven risico’s:

• Is alles conform wet- en regelgeving?

1.	Kwaliteit en beschikbaarheid van management &
medewerkers
2. Landelijke en lokale politiek
3. Stakeholders

Een ‘ja’ op deze vragen en de aantoonbaarheid ervan geven
groen licht voor de verklaring.

4. Ontwikkelingen in de koop- en huurmarkt

Sturen en Verantwoorden (S&V)

5. Onbeheersbare kosten woningbezit

In het project S&V is gewerkt aan automatisering van actuele

6. Derivatenverplichting en financiering

stuurinformatie en prestatie-indicatoren (KPI’s). Dat levert

7. Plannen kunnen niet meer gefinancierd worden

een dashboard op van KPI’s per afdeling. Medio 2013 zijn
verschillende dashboards opgeleverd.

In 2013 vroegen de derivatenportefeuille en de extra
heffingen door de overheid veel aandacht. Het derivaten-

Uit de audits bleek dat bespreking van de uitkomsten van

risico van Elkien is eind 2013 opgelost door vergroting

het dashboard en de bijsturingsacties nog niet gebruikelijk

van de liquiditeitsbuffer. Daarnaast besloten we een deel

is. We onderkennen dit en maken er werk van in de overleg-

van de derivatenportefeuille te verminderen als de markt

gen tussen de diverse geledingen van Elkien.

omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Zoals we hiervoor
schreven, blijkt uit de stresstest dat Elkien kan voldoen

Interne audits

aan haar margin calls als de actuele rente per 31 december

Het management is verantwoordelijk voor de opzet en de

met 2% zou dalen.

werking van de interne beheersmaatregelen. De afdeling
Control toetst de en bespreekt de bevindingen met de

In het verslagjaar namen we maatregelen om de extra

proceseigenaren en daarna met de directie. Een samenvat-

heffingen van de overheid te kunnen betalen. Deze maatre-

ting van de resultaten van de audits wordt besproken met de

gelen bestaan uit vermindering van nieuwbouw en versnelling

auditcommissie. In 2013 voerden we de volgende audits uit:

van transitie naar een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.
Dankzij vroegtijdig ingezette beheersmaatregelen kan Elkien
ruimschoots voldoen aan de verscherpte kredieteisen van
het WSW, waardoor financiering is gewaarborgd.

Structureel overleg
Audit

Score

DPI 2013 - 2017
Bedrijfswaarde 2013
BTW audit
Huurharmonisatie en geriefsverbeteringen

Ook de ‘zachte kant’ krijgt aandacht bij Elkien: cultuur en
gedrag staan hoog op de lijst van het management. De
focus ligt op het creëren van een cultuur waarin het nemen
van verantwoordelijkheid en een transparante opstelling
vanzelfsprekend zijn. Daaraan werken we door te sturen op
resultaat- en procesverantwoordelijkheid.

ICT en autorisaties
Verhuurproces inclusief incasso
Budgetbeheer
Inkomenstoets bij toewijzing
Verkopen
Nieuwbouw/woningverbetering inclusief aanbesteding
Dagelijks onderhoud

Control heeft periodiek overleg met de proceseigenaar over
de opvolging en borging van de procesverbeteringen en het
(bij)sturen op KPI’s. We blijven structurele aandacht geven
aan sturing en continue verbetering op alle niveaus.

Aanbevelingen accountant
De aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde
controleactiviteiten 2012 zijn in 2013 uitgevoerd of nog

Salarissen inclusief in- en uitdiensttreding

onderhanden. De externe accountant rapporteert in haar

Planmatig onderhoud

interim bevindingen 2013:

Betalingsverkeer
Inhuur externe medewerkers

‘Vanuit onze rol als accountant trekken wij de conclusie dat
het niveau van de interne beheersing van Elkien van een

Begroting 2014 en MJB

goed niveau is. Naar onze mening is de interne controle

Servicekosten

goed ingeregeld binnen Elkien.’

Legenda van het ‘kleur-oordeel’:
Groen: 	het proces wordt voldoende beheerst, kleine
aanpassingen zijn gewenst.
Geel: 	verbetering van het proces is gewenst,
de aandachtspunten dienen te worden ingevoerd.
Rood: 	verbetering van het proces is noodzakelijk, de
aandachtspunten dienen zo spoedig mogelijk
te worden ingevoerd.

44 | 45

jaarrekening
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1 Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming) (x € 1.000,-)

Vaste activa

Ref.

Materiële vaste activa

10.1

2013

3.826

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2012

9.140
3.826

Vastgoed beleggingen

9.140

10.2

Commercieel vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging

24.934

25.218

1.204.704

1.194.035

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1.045

1.045

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

5.875

11.690
1.236.558

Financiële vaste activa

1.231.988

10.3
25

34

Latente belastingvordering(en)

Andere deelnemingen

7.563

7.243

Leningen u/g

2.091

1.976

342

404

Te vorderen BWS-subsidies

6.612

Overige vorderingen

21.336
16.633

30.993

Vlottende activa
Voorraden

10.4

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

4.171

1.055

19

3.680

211

406
4.401

Vorderingen

5.141

10.5

Huurdebiteuren

652

858

Gemeenten

134

826

1.187

1.464

858

778

Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

10.6

2.831

3.926

97.685

95.354

1.361.934

1.376.542

Ref.
Eigen vermogen

2013

2012

808.118

818.648

342

404

10.7

Overige reserves
Egalisatierekening

10.8

Voorzieningen

10.9

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

1.549

Voorziening latente belastingverplichtingen

1.030

35

17

91

Voorziening pensioenen
Overige voorzieningen

987

1.852

2.087
4.448

Langlopende schulden

3.200

10.10

Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

19.050

19.700

483.285

448.711

833

833
503.168

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers

469.244

10.11
25.363

62.312

5.461

8.023

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.426

3.054

Overige schulden

3.709

2.614

Overlopende passiva

8.899

9.043
45.858

85.046

1.361.934

1.376.542
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2 Winst- en verliesrekening over 2013
(x € 1.000,-)

Ref.

2013

2012

Huuropbrengsten

11.1

90.148

86.714

Opbrengst servicecontracten

11.2

4.930

5.056

Bedrijfsopbrengsten

Overheidsbijdragen

11.3

94

169

Netto verkoop resultaat vastgoedportefeuille

11.4

3.251

3.428

-

-

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

11.5

1.103

1.839

Overige bedrijfsopbrengsten

11.6

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

424

315

99.950

97.521

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

11.7

1.006

1.325

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.8

26.175

39.513

Lonen en salarissen

8.383

8.624

Sociale lasten

1.293

1.374

Pensioenlasten

1.829

1.872

17.027

18.381

366

994

Onderhoudslasten

11.9

Leefbaarheid

11.10

Lasten servicecontracten

11.11

4.691

4.460

Overige bedrijfslasten

11.12

20.831

16.327

81.601

92.870

-/- 9.243

-/- 35.122

-

-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Uit de overige reserves gerealiseerde herwaardering
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

11.14

-

-/- 2.468

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

11.14

186

136

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

11.14

1.549

2.114

Rentelasten en soortgelijke kosten

11.14

20.695

19.378

-/- 18.960

-/- 19.596

-/- 9.854

-/- 50.067

-/- 676

-/- 3.037

-/- 10.530

-/- 53.104

Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening

Resultaat na belastingen

11.15

3 Kasstroomoverzicht 2013 (directe methode)
(x € 1.000,-)

Ref.

2013

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Ontvangsten van subsidiegevers

11.1/2
11.3

Ontvangsten overige

95.413

91.689

182

159

293

642
95.888

Betalingen aan werknemers
Betalingen aan leveranciers onderhoud
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten

92.490

12.503

12.822

11.9/11

17.906

18.381

11.12

20.991

21.658

Betalingen overige

4.828

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

528
56.228

53.389

39.660

39.101

Ontvangen interest

11.14

153

766

Betaalde interest

11.14

-/- 19.538

-/- 18.904

Ontvangen en betaalde vennootschapsbelasting

11.15

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

-/- 19.385

-/- 18.138

20.275

20.963

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

10.2

-/- 42.666

-/- 43.541

Desinvesteringen materiële vaste activa

10.2

13.496

14.180

Investeringen in financiële vaste activa

10.3

-/- 90

-/- 8.618

Desinvesteringen financiële vaste activa

10.3

14.236

236

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen)
Aflossing langlopende schulden

-/- 15.024

-/- 37.743

10.10
128.977

122.130

-/- 117.210

-/- 65.637

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

11.767

56.493

Toename/afname geldmiddelen in boekjaar

17.018

39.713

Liquide middelen begin boekjaar

73.751

34.038

Mutatie liquide middelen

17.018

39.713

Liquide middelen einde boekjaar

90.769

73.751
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4 Algemene toelichting
4.1 Algemeen
Woningcorporatie Elkien is een stichting met de status van

waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalin-

‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke

gen zoals opgenomen in het BBSH, voor het commercieel

toelating in de regio Friesland en is werkzaam binnen de

vastgoed betreft dit marktwaarde in verhuurde staat.

juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit
Beheer Sociale Huursector. De statutaire vestigingsplaats is

Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari

Leeuwarden, het bezoek adres is Heerenveen: de Opslach 69,

2013 herrekend. Het eigen vermogen is toegenomen met een

8448 GV. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de verhuur

bedrag van € 609,2 miljoen. De overige reserves op 31 decem-

van woningen aan de sociale doelgroep en de daarvoor

ber 2012 zijn gestegen van € 209,4 miljoen naar € 818,7 miljoen.

benodigde investeringen in vastgoed.

Het resultaat over 2013 op basis van de nieuwe grondslagen
bedraagt € 10,5 miljoen negatief. Het resultaat over 2012

4.2 Continuïteit

bedraagt op basis van de oude grondslagen € 4,4 miljoen.

De waardering in de jaarrekening gaat uit van going concern en

Bij waardering op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt

is daarmede gebaseerd op de continuïteit van de corporatie.

het resultaat over 2012 € 53,1 miljoen negatief. De vergelij-

4.3 Grondslagen voor consolidatie

kende cijfers over het boekjaar 2012 zijn herrekend naar de
nieuwe waarderingsgrondslagen.

Elkien heeft de volgende groepsmaatschappij:
DFG Holding B.V.

(100%)

Deze groepsmaatschappij is van te verwaarlozen belang in
de jaarrekening van Stichting Elkien. Derhalve wordt er geen
geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

4.4 Stelselwijzigingen
In het verslagjaar heeft Elkien verdere stappen ondernomen
om de transparantie in de financiële sturing en verantwoording
verder te vergroten en een beter inzicht te geven in het resultaat, de vermogenspositie en de kasstromen. Voor dit doel zijn
we in 2013 overgegaan op een andere manier van waarderen,
wat een aantal wijzigingen in de verslaggeving en presentatie

Hieronder een overzicht van de gevolgen van de stelselwijzing.
(Bedragen x € 1.000,-)
Eigen vermogen per 31 december
2012, voor stelselwijziging
Vastgoedbeleggingen
– Commercieel vastgoed in exploitatie
– Sociaal vastgoed in exploitatie
– Vastgoed in ontwikkeling
Financiële vaste activa
Voorzieningen
Eigen vermogen per 31 december 2012,
na stelselwijziging

209.417

52
626.635
-/- 9.992
616.695
-/- 7.242
-/- 222
818.648

tot gevolg heeft. Een en ander is hieronder toegelicht.
In 2013 heeft zich de volgende stelselwijziging voorgedaan:
•	Tot en met 2012 werd het sociaal en commercieel vast-

Financiële vaste activa

goed in exploitatie gewaardeerd tegen vervaardigings- of

Onder het nieuwe stelsel is het waarderingsverschil tussen

verkrijgingsprijs danwel lagere realiseerbare waarde. Vanaf

commercieel en fiscaal voor de verwachte verkopen binnen

2013 vindt waardering tegen actuele waarde plaats. Voor

5 jaar kleiner. Dit omdat de commerciële waardering op

het sociaal vastgoed betreft dit actuele waarde gebaseerd

basis van marktwaarde over de hele portefeuille (veel) hoger

op marktwaarde in verhuurde staat met inachtneming

ligt dan bij waardering tegen historische kostprijs. Bij zowel

van de relevante feiten en omstandigheden van de markt

het oude als nieuwe stelsel vormen we voor het waarde-

4.5 Schattingswijzigingen
ringsverschil een actieve belastinglatentie. Deze belasting

In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de

latentie is onder het nieuwe stelsel lager.

materiele vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting

Voorzieningen

(toelichting mutatie bedrijfswaarde).

Onder het nieuwe stelsel wordt de voorziening voor onrendabele investeringen bepaald aan de hand van de (verwach-

4.6 Presentatiewijziging

te) marktwaarde in verhuurde staat per complex. Onder het

In de Richtlijn 645 zijn verschillende modellen voor de balans

oude stelsel was dit de (verwachte) bedrijfswaarde.

en resultatenrekening voorgeschreven. Omdat we vanaf 2013

Het resultaat over 2012 is afgenomen met € 57,5 miljoen

waarderen op actuele waarde volgen we model RJ 213 in plaats

tot een bedrag van negatief € 53,1 miljoen. Hieronder een

van RJ 212. In de balans leidt dit tot een aantal verschuivingen,

overzicht van de gevolgen van de stelselwijzing.

voor de resultatenrekening is een aantal posten toegevoegd.

(Bedragen x € 1.000,-)

4.7 Schattingen

Resultaat over 2012,
voor stelselwijziging
Bedrijfsopbrengsten
-/- 6.112
Bedrijfslasten
16.269
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
-/- 35.122
Resultaat over 2012, na stelselwijziging

4.399

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen
van de jaarrekening vormt de directie van Elkien zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

-/- 53.104

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Voor wat betreft de bedrijfswaarde heeft een corporatie
jaarlijks te maken met schattingen omdat de bedrijfswaarde is
gebaseerd op een inschatting van toekomstige kasstromen.
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5 Grondslagen voor
waardering van activa en passiva
5.1 Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

ting is sprake indien de formalisering van de realisatie fase

bepalingen van het Besluit beheer sociale huursector, Titel 9

heeft plaatsgevonden. Zie verder voorzieningen.

Boek 2 BW, en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige

5.4 Materiële vaste activa

hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

5.4.1 Algemene uitgangspunten

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaar-

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt

deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

vermeld gelden voor alle materiële vaste activa de volgende

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag

algemene uitgangspunten.

is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroom-

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als

wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten

de som van alle direct toe te rekenen uitgaven onder aftrek

in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht

van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige

zijn in de jaarrekening genummerd.

gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven. Voor zo-

5.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaat-

ver verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie
worden deze in mindering gebracht op de verkrijgingsof vervaardigingsprijs.

bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande
jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen

Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd

zoals opgenomen in paragraaf 4.4. Voor een aantal posten

vermogen en direct toerekenbare interne kosten alsmede

zijn de schattingen gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 4.5.

transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toege

5.3 Verwerking verplichtingen

rekend indien voor te vervaardigen materiële vaste activa
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van

om deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start van de

in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op

bouw. De geactiveerde rente is gebaseerd op de gemiddelde

de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen

vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille inclusief

worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden

derivaten. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke finan-

gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecom-

ciering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze speci

municeerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de

fieke financiering gehanteerd. Er wordt rekening gehouden

corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en

met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum

overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toe-

worden verwacht. Indien grond gekocht is met opstallen, met

komstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouw-

de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en

projecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken

besluitvormingsproces van de corporatie rondom project-

de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte

ontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplich-

sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Verwerking van groot onderhoud

5.5 Vastgoedbeleggingen

Elkien verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden

materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde indien

aangehouden om huuropbrengsten, waardestijgingen of

wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde

beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclas-

kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor

sificeerd als ‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze

zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief

beschikbaar zijn voor verhuur.

wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze onderdelen
gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desin-

5.5.1 Algemene uitgangspunten

vesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie

De algemene uitgangspunten van Materiële vaste activa (zie

zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis van de huidige

paragraaf 5.4.1) zijn ook van toepassing op Vastgoedbeleg-

uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke

gingen, tenzij in dit hoofdstuk 5.5 anders is vermeld.

investering, en indien van toepassing rekening houdend met
de naar benadering tot het moment van vervanging hierover

Afschrijvingen

gepleegde afschrijvingen.

Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Verplichtingen tot herstel

5.5.2 Commercieel vastgoed in exploitatie

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik

Typering

van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen

getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van

in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens,

activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de

het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk

vervaardigingsprijs van het materieel vast actief.

vastgoed) en het overige commerciële vastgoed.

5.4.2 Onroerende en roerende zaken

Waarderingsgrondslag

ten dienste van de exploitatie

Elkien waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigings-

worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs,

prijs en daarna tegen actuele waarde.

onder aftrek van lineaire/ annuïtaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardever-

Overige uitgangspunten

minderingen. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa

De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploita-

worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde.

tie uit paragraaf 5.5.3 (zie hierna) zijn ook van toepassing op
Commercieel vastgoed in exploitatie, met uitzondering van
het volgende:
•	Als invulling van de actuele waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde.
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Reële waarde
De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie

met voor woongelegenheden met een huurprijs onder de

en omstandigheden per balansdatum en geeft de meest

liberalisatiegrens. Uit dien hoofde is bij de waardering van

waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum

het commercieel vastgoed geen rekening gehouden met

had kunnen worden verkregen. De reële waarde wordt als

de verhuurdersheffing.

volgt vastgesteld:
•	Recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed; of (indien deze niet beschikbaar zijn):
Recente verkoopopbrengsten van vergelijkbaar vastgoed
•	

Mutatie reële waarde
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in
exploitatie worden in de winst-en-verliesrekening verant-

met correcties voor verschillen in waardebepalende fac-

woord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

toren van het te waarderen vastgoed en het vergelijkbare

vastgoedportefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden

vastgoed; of (indien deze niet beschikbaar zijn):

binnen het eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseer-

•	Minder recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek
vastgoed met aanpassingen die de veranderingen in de

de herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het
eigen vermogen vermeld.

economische omstandigheden weergeven sinds de laatste transactiedata; of (indien deze niet beschikbaar zijn):
• Contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen.

5.5.3 Sociaal vastgoed in exploitatie
Typering
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een

Bovenstaande waardebepalingen zijn uitgevoerd door externe

huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk

taxateurs van taxatie-validatie instituten welke zijn erkend

vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslag-

door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Jaarlijks wordt

grens is een algemeen huurprijsniveau dat door de Minis-

33,3% van het bezit getaxeerd hetgeen betekent dat elk bezit

ter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt

minimaal eens per drie jaren getaxeerd wordt.

vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend

In alle gevallen wordt tevens rekening gehouden met de

goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties,

contractuele verplichtingen van Elkien, zoals lopende huur-

waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen

contracten. Voor de huurcomponent wordt er vanuit gegaan

en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals

dat Elkien bij mutatie en voortgezette exploitatie de huur

deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese

vaststelt op de marktconforme huur. De werkelijke huur bij

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staats-

mutatie kan op grond van beleidskeuzes van de corporatie

steun voor toegelaten instellingen.

lager uitvallen. De uitgaande kasstromen zijn gebaseerd op
marktconforme parameters en kengetallen. Dit geldt zowel

Kwalificatie

voor onderhouds- als beheerskosten. Deze kosten liggen

Het beleid van Elkien is er op gericht de sociale vastgoed-

over het algemeen lager dan de kosten zoals deze door de

portefeuille continu te verversen. Voor het merendeel van het

woningcorporatie worden gemaakt. Het verschil in kosten

sociale vastgoed vindt optimalisatie van het financiële rende-

wordt veroorzaakt door beleidskeuzes die de corporatie

ment plaats. Een deel van de portefeuille is gealloceerd voor

maakt en een vastgoedbelegger niet zou maken.

verkoop, een deel voor het maximaliseren van de vraaghuur en

Elkien houdt voor 2014 geen rekening met een inkomens-

een deel voor renovatie en herstructurering gericht op waarde

afhankelijke huurstijging. In het commercieel vastgoed in

ontwikkeling. Daarmee kwalificeert Elkien zich als vastgoed be-

exploitatie zijn tevens woongelegenheden opgenomen. Dit

legger en is de marktwaarde in verhuurde staat met inachtne-

zijn woongelegenheden met een huurprijs boven de libe-

ming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt

ralisatiegrens. Volgens het voorliggend wetsvoorstel voor

waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen

de verhuurdersheffing is deze heffing alleen verschuldigd

zoals opgenomen in het BBSH de basis voor de waardering.

Waarderingsgrondslag
Elkien waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij

Voor alle hierbij gehanteerde aannames en uitgangspunten

eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

(inclusief de disconteringsvoet) wordt door een externe

Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde

taxateur een aannemelijksheidsverklaring met betrekking tot

zijnde de reële waarde. De invulling van deze actuele waarde

de marktconformiteit afgegeven.

wordt bepaald met inachtneming van de relevante feiten en
omstandigheden van de markt waarop de toegelaten instel-

Gehanteerde werkwijze validaties

ling actief is en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH.

Jaarlijks wordt de waardering van 33,3% van de portefeuille
sociaal vastgoed in exploitatie door externe onafhankelijke

Waarderingsmethode

taxateurs gevalideerd door middel van gevel/zicht taxatie.

Bij gebrek aan een actieve markt voor sociaal vastgoed in

Tevens vindt een toets op de waardering plaats op basis van

verhuurde staat of een actieve markt waarvan de waarde van

beschikbare referentietransacties. De externe taxaties vinden

sociaal vastgoed in verhuurde staat kan worden afgeleid, wordt

binnen het jaar partieel roulerend plaats met een cyclus van

de reële waarde van sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd

33,3% per trimester.

op een modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek.
De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt:

Gehanteerde scenario’s en variabelen

•	De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen

Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan

zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de

de hand van twee scenario’s; doorexploiteren en uitponden.

toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.

Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige

•	
De overige (na de contractperiode in acht te nemen)

complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode.

aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens

Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij mutatie. Bij

van de markt waarop de toegelaten instelling actief is.

uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop

• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalifi-

van individuele woningen wordt overgegaan. De mutatiegraad

ceerd als verplichtingen die niet specifiek aan het vast-

wordt bepaald op basis van ervaringscijfers uit het verleden

goed zijn toe te rekenen zijn zoals bijvoorbeeld afgesloten

waarbij rekening wordt gehouden met mutatiegraad verho-

convenanten met gemeenten over aan te houden volumes

gende incentives naar de huurder. Bij beide scenario’s wordt

in huurprijs categorieën en mogelijk in de toekomst te

ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een

maken prestatie afspraken zijn niet opgenomen in de

derde wordt verkocht en dat deze derde de afweging maakt

waardering van het vastgoed maar maken onderdeel

tussen beide scenario’s. Per complex wordt uiteindelijk het

uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

scenario met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan het be-

•	
Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante

grip “marktwaarde in verhuurde staat”, zijnde de reële waarde

Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash Flow

waartegen de waardering van het vastgoed plaats vindt.

(DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van

Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis

15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden ge-

van een marktconform uitgangspunt gedaan.

schat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet
“contant” worden gemaakt naar het heden.

De ingerekende initiële huur betreft de huidige contracthuur

Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de

van het object. De kosten zijn afgeleid van de Vastgoed

DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).

Exploitatiewijzer (VEX) en geven daarmee de kosten weer die
noodzakelijk zijn om het object technisch in stand te houden

Gehanteerde werkwijze taxaties

tegen marktconforme beheerkosten. VEX normen worden

Waarderingen worden uitgevoerd door interne taxateurs op

gedifferentieerd naar type vastgoed en ouderdom van het

basis van het Taxatie Management Systeem van Reasult.

object. Zonodig worden deze normen gecorrigeerd voor
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achterstallig onderhoud en nadere aan het vastgoed gerela-

Mutatie reële waarde

teerde contractuele verplichtingen. De eigen in het verleden

Mutaties in de reële waarde van Sociaal vastgoed in exploi-

gerealiseerde kosten en voorgenomen (onderhouds)beleid

tatie worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord

worden hierbij niet naar de toekomst geprojecteerd en er

onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-

wordt binnen de DCF berekening gestreefd naar opbreng-

portefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen

sten maximalisatie. Tevens wordt rekening gehouden met

het eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde

de kosten van erfpacht en de te maken splitsingskosten in

herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het

verband met verkoop. Indien sprake is van een sloopbesluit

eigen vermogen vermeld.

wordt dit besluit verwerkt indien meer dan 50% van de
huurcontracten in het betreffende complex is beëindigd.

Bepaling bedrijfswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde

De leegwaarde die wordt benut bij uitponden betreft de

van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen

geschatte verkoopprijs van het object onder aftrek van de

toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met

te maken kosten voor het verkoopgereed maken en directe

de uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt ge-

transactiekosten waaronder courtage en provisie. Tevens

vormd door de contante waarde van de geprognosticeerde

worden de kosten koper hierbij betrokken.

kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de verwachte

De gehanteerde disconteringsvoet is opgebouwd uit een

toekomstige gebruiksduur van het complex.

vast basisdeel dat bestaat uit een 24-maands gemiddelde
van de 10 jaars EURO IRS. Op dit tarief komt een opslag

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en

waarin risico’s tot uiting komen die onder andere betrekking

onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van

hebben op de algemene risico’s voor het investeren in onroe-

de directie weergeven van de economische omstandighe-

rend goed, locatie-, segment- en objectspecifieke risico’s.

den die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende

De eindwaarde geeft aan in welke mate het vastgoed onder-

levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op

hevig is aan veroudering en welke potentie het bezit heeft

het eind 2010 intern geformaliseerde Strategisch Voorraad

aan het einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Veroude-

Beleidsplan (SVB) en op de eind 2013 intern geformaliseerde

ring is grofweg in drie typen te onderscheiden:

meerjarenbegroting en bestrijken een periode van 5 jaar be-

(1) locatieveroudering;

houdens de verwachte verkopen ter dekking van de investe-

(2) economische/markttechnische veroudering en

ringen woningverbetering 2010. Deze verkopen kunnen een

(3) technische veroudering.

werkingsduur van meer dan vijf jaar hebben. De kosten van
planmatig onderhoud zijn gebaseerd op de in de meerjaren

Veroudering komt tot uiting in de rendementseis (exit yield)

onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor

die een belegger heeft als hij het bezit aan het einde van de

latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde

15-jaars periode wil (ver)kopen. Er wordt dus meer rendement

groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede

gevraagd dan in jaar 1 van de exploitatieperiode. Uitgangs-

genormeerde lastenniveaus. Bij de bedrijfswaardeberekening

punt is dan ook dat het Bruto Aanvangs Rendement lager ligt

gelden de volgende uitgangspunten:

dan de exit yield. Het tweede uitgangspunt is gerelateerd aan

•	jaarlijkse huurverhogingen van gemiddeld 2,1% voor de

de potentie van een object aan het einde van de 15-jarige
exploitatieperiode. Hierbij zijn de mate waarin uitponding
van het object heeft plaats gevonden, de bouwperiode en
de locatie van invloed.

eerste 5 jaar en daarna 2,0% (voorgaand jaar eerste 5 jaar
gemiddeld 1,7% en daarna 2,0%);
jaarlijkse huurderving van gemiddeld 2,64% voor de eerste
•	
5 jaar en daarna 2,45% (voorgaand jaar eerste 5 jaar gemiddeld 2,8% en daarna 2,1%);

•	mutatiegraad is gedifferentieerd per complex (op basis
van historische gegevens) en voor de eerste 5 jaar huurharmonisatie tot maximaal 90 % van de maximaal redelijke huur (gelijk aan voorgaand jaar);
• jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele
lasten. Binnen de variabele lasten worden de volgende
componenten onderscheiden:
personeelslasten

loonindex

gemiddeld 3,0%; na 5 jaar 3,0%

(voorgaand jaar: loonindex 3,0%

algemene beheerlasten

prijsindex

gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%

en prijsindex 2,0%);

belastingen en verzekeringen

prijsindex

gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%

exploitatielasten servicekosten

prijsindex

gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%

overige zakelijke bedrijfslasten

prijsindex

gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%

• leefbaarheid is gedefinieerd als een niet-vastgoed

jaarlijkse afslag op de onderhoudskosten ingerekend tot

gerelateerde uitgave en derhalve niet in de bedrijfs

ongeïndexeerd € 950,- per woning in het jaar 2015. De

waarde opgenomen.

eventuele correctie op de onderhoudslasten wordt op cor-

•	
genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering) is een percentage van de WOZ-waarde (0,195%) per verhuureenheid.
• genormeerde storings- en mutatieonderhoudskosten.

poratieniveau bepaald en niet verdeeld naar de complexen.
•	
de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel
met de geschatte resterende levensduur van de complexen/

Voor storingsonderhoud een bedrag van € 247,- (voor-

investering. De minimale levensduur is gesteld op 15 jaar

gaand jaar € 240,-) per verhuureenheid (vhe) per jaar en

(voorgaand jaar: 10 jaar) tenzij vanuit planvorming een

voor mutatieonderhoud € 757,- (voorgaand jaar: € 734,-)

kortere levensduur gerechtvaardigd is;

per vhe (bedrijfseconomische interne norm) en een ge-

•	Voor de verhuurdersheffing is voor de jaren 2014 en later

differentieerde mutatiegraad per complex. De jaarlijkse

nog geen wettelijke kader. De minister heeft het wets-

stijging bedraagt 3,0%.(voorgaand jaar: gelijk)

voorstel voorbereid. In het wetsvoorstel zijn de tarieven

•	
kosten van planmatig onderhoud, conform (meerjaren-)

voor 2014 t/m 2017 opgenomen. Deze bedragen respec-

onderhoudsbegroting. De jaarlijkse stijging bedraagt

tievelijk 0,381%, 0,449%, 0,491%, en 0,536% van de WOZ

3,0%. (voorgaand jaar: 3,0 %). De laatste 7 jaren van de

waarde voor alle woongelegenheden met een huurprijs

exploitatieperiode van de woningen wordt er geen planma-

onder de liberalisatiegrens. De inschatting is gemaakt dat

tig onderhoud meer meegenomen in de bedrijfswaarde;

deze wetgeving doorgang zal vinden. Op basis van die

• een restwaarde van € 5.000,- per vhe, rekening houdend

inschatting is de verhuurdersheffing voor de jaren 2014

met indexatie naar cashflow opbrengst bij einde looptijd en
vervolgens netto contant gemaakt. (voorgaand jaar: gelijk)
•	een rekenrente van 5,25% (voorgaand jaar: 5,25%) voor

t/m 2017 ingerekend in de bedrijfswaarde op basis van
genoemde percentages
•	De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuis-

WSW-geborgde woningen en voor niet-WSW-geborgde

vesting en de te betalen vennootschapsbelasting maken

woningen, bedrijfsmatige en overige onroerende zaken;

geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

op totaal corporatie niveau geldt de norm dat het onder•	
houd (klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud) niet

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer

meer bedraagt dan € 1.000,- per vhe. Op basis van de

rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van

gewenste ontwikkeling van de totale bedrijfskosten is een

de bestaande leningenportefeuille en beleggingen.
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De rentabiliteitswaardecorrectie betrof het tijdelijke verschil

Als financieringstransactie kwalificeren:

tussen de contante waarde van de verwachte kasstromen uit

•	Verkopen waarbij Elkien een plicht tot terugkoop heeft

hoofde van leningen en beleggingen en de waardering van

tegen een vaste prijs, gebaseerd op de verwachte reële

deze posten op de balans.

waarde op terugkoopmoment.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen bestemd voor

Deze als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen

verkoop wordt gedefinieerd als 80% van de WOZ-waarde,

onder voorwaarden worden als volgt verwerkt:

zonder toerekening van verkoopkosten. Gegeven het feit

• De betreffende onroerende zaken worden direct vooraf-

dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van

gaand aan de verkoop gewaardeerd tegen actuele waar-

de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw

de zijnde de met de koper overeengekomen contract-

worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de

prijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment

waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het

wordt verwerkt:

voorwaardelijke karakter van de geplande verkopen.

-B
 ij een waardedaling: als een negatieve herwaardering
indien en voor zover er voor de betreffende woning(en)

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in

op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde

de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog geen herbestem-

waardestijging, en voor het overige als een bijzonder

ming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van
de huidige vergelijkbare kavel- of vierkante meterprijs voor

waardeverminderingsverlies;
- Bij een waardestijging: als een herwaardering in-

een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd

dien en voor zover de actuele waarde hoger is dan

naar het einde van de levensduur en verminderd met

de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij

verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien

toepassing van waardering tegen historische kostprijs

feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn

minus afschrijvingen, en voor een eventueel resterende

aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming

overige waardestijging als terugname van een bijzonder

van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming
in de waardering rekening gehouden.

waardeverminderingsverlies;
• De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs
opgenomen onder de Onroerende zaken verkocht onder

5.5.4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt

Elkien heeft in het verleden woningen verkocht onder

opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van Onroerende

voorwaarden waarbij de koper een contractueel bepaalde
korting op de reële marktwaarde kreeg. De verwerking van

zaken verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).
•	
De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd

dergelijke transacties hangt af van de contractuele voorwaar-

tegen de marktwaarde op basis van de geldende contract-

den. Elkien onderscheidt hierbij gerealiseerde verkopen, en

voorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele

verkopen welke kwalificeren als een financieringstransactie.

waardemutaties worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Als gerealiseerde verkoop kwalificeren:
•	Verkopen waarbij Elkien een plicht tot terugkoop heeft

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd

tegen (verwachte) reële waarde na het verstrijken van een

op het bedrag dat Elkien verschuldigd zou zijn indien

aanzienlijk deel van de geschatte levensduur.

op balansmoment het actief tegen de overeengekomen

Van deze verkopen wordt het verschil tussen de netto ver-

contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden.

koopopbrengst en de boekwaarde op moment van verkoop

Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het

als resultaat verantwoord onder de post ‘netto verkoopresul-

resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeverande-

taat vastgoedportefeuille’.

ringen vastgoedportefeuille’.

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één

er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De netto

jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlo-

vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen

pende schulden verantwoord.

die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen
waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor

5.5.5 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor

aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de

eigen exploitatie

waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.

Typering

Indien de waardering van een deelneming volgens de netto-

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd

vermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaar-

om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie zijnde

deerd. Indien en voor zover Elkien in deze situatie geheel

een vastgoedbelegging.

of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming
respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming

Waarderingsgrondslag

tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

voorziening getroffen.

als vastgoedbelegging wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van

5.6.2 Andere deelnemingen

het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden

directievoering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegere-

uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

kend vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt

is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de

waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaarde-

gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen.

ring vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is
aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke

5.6.3 Latente belastingvorderingen

financiering gehanteerd. Daarna vindt waardering plaats

Voor de waardering van latente belastingvorderingen en

tegen de actuele waarde zijnde de reële waarde.

–verplichtingen zie paragraaf voorziening latente belastingverplichtingen. Belastinglatenties worden gewaardeerd op

Mutatie reële waarde

basis van contante waarde. De netto gehanteerde effectieve

Mutaties in de reële waarde van Vastgoed in ontwikkeling

vermogenskostenvoet bedraagt 4%. Het geldende tarief

bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging worden

voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%.

in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties

5.6.4 Leningen u/g

in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen afzon-

De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële

derlijk als ‘niet-gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en

waarde van het verstrekte bedrag. Vervolgens vindt waarde-

in de toelichting op het eigen vermogen vermeld.

ring plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening

5.6 Financiële vaste activa

wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake
is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten

5.6.1 Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan

gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht

worden uitgeoefend

als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden

worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel

uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogens-

van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.

mutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20%

Er zijn geen (andere) contractuele bepalingen (zekerheden)

of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt

inzake de leningen u/g vastgelegd.
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5.6.5 Te vorderen BWS-subsidies

Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instru-

gebonden Subsidies toegezegde bedragen (contante

menten beoordeelt Elkien op iedere balansdatum of er objec-

waarde van de uitbetalingen) worden jaarlijks vermeerderd

tieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen

met de bij toekenning vastgestelde rentevergoedingen en

van een financieel actief of een groep van financiële activa.

verminderd met de door de budgethouders uitbetaalde

Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzonde-

bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld

re waardeverminderingen bepaalt Elkien de omvang van het

van de disconteringsvoet en beloopt vanaf de vaststelling

verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen,

van de subsidie maximaal 30 jaar. Het kortlopende deel van

en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.

deze post is opgenomen onder de vlottende activa.

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

Overige vorderingen

mindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige

de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nomina-

kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet

le waarde, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde

van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste

kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op

verwerking van het instrument.

grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt te-

waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis

ruggenomen indien de afname van de waardevermindering ver-

van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de

band houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De

winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens

terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boek

om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op

waarde van de vordering.

het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou
zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

5.7 Voorraden

5.8 Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten (be-

Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de

staande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende

verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere

winst, zie hiervoor de grondslag in Grondslagen voor bepaling

opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kos-

resultaat: paragraaf opbrengstverantwoording algemeen).

ten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging,

Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte verliezen

alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige

en reeds gedeclareerde termijnen in mindering gebracht.

plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van

Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen

vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toesla-

hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden

gen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste

gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Uitgaven voor

en variabele kosten. De toerekening van rente vindt plaats

projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opge-

conform hetgeen beschreven onder waarderingsgrondslag

nomen onder de voorraden.

in paragraaf vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoop-

5.9 Vorderingen

prijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening

de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden

gehouden met de incourantheid van de voorraden.

na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorzie-

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

ning voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoor-

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog

deling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de

niet opgeleverde en nog onverkochte woningen uit project-

boekwaarde van de vordering.

ontwikkeling en wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of
lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle

5.10 Liquide middelen

kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging,

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct

alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opge-

vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen

nomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kort-

voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en varia-

lopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd

bele kosten. De toerekening van rente vindt plaats conform

tegen nominale waarde.

hetgeen beschreven onder waarderingsgrondslag in paragraaf
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. De

5.11 Egalisatierekening

opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek

De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het

van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de

regime van het Besluit Woninggebonden Subsidies worden

opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourant-

verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen worden

heid van de voorraden.

jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht overeenkomstig de jaarlijkse voorgecalculeerde tekorten van de betref-

Voorraden

fende exploitaties. De bijdragen worden gewaardeerd tegen

De magazijn voorraden worden gewaardeerd tegen verkrij-

contante waarde, berekend op grond van de regelingen,

gingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in,

waarbij rekening is gehouden met voorcalculatorische

first out) of lagere opbrengstwaarde.

huurverhogingen en lastenstijgingen.
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5.12 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare

vastgesteld. Latente belastingvorderingen uit hoofde van

of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum

verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verlies

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van

compensatie worden opgenomen voor zover het waar-

middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs

schijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal

kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd

zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en

tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk

verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn

financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn

om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

opgenomen onder de voorzieningen.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen

Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante

vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze ver-

waarde. De netto gehanteerde effectieve vermogenskosten-

goeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de

voet bedraagt 4%.

verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in
de balans opgenomen.

5.12.3 Voorziening pensioenen
Elkien kent één pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken

5.12.1 Voorziening onrendabele investeringen

hiervan zijn:

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen
nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in

Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor

mindering gebracht op de boekwaarde van het complex

de Woningcorporaties

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

Elkien heeft voor bijna al haar medewerkers een verplichtingen

complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening

benadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers

gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband ver-

bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat

staan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven

jaar (middelloonregeling). Hierbij is een pensioen toegezegd

minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten. De

aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk

voorziening onrendabele investeringen wordt gewaardeerd op

van leeftijd, salaris en dienstjaren.

basis van contante waarde. De netto gehanteerde effectieve

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van

vermogenskostenvoet bedraagt 4%.

haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioen
fonds voor de Woningcorporaties (SPW). Elkien betaalt

5.12.2 Voorziening latente belastingverplichtingen

hiervoor premies waarvan de de werkgever iets meer en

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden op-

de werknemer iets minder dan de helft betaald.

genomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien

boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden ander-

en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het

zijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en

vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar finan-

-verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op

ciële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo

het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die

december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds

in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn

106%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad

van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht

• Jubilea. Deze wordt opgenomen tegen de contante

hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor

waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het

de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten.

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening

Elkien heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullen-

wordt onder meer rekening gehouden met verwachte

de bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het

salarisstijgingen en de blijfkans. Als disconteringsvoet

effect van hogere toekomstige premies.

wordt de voor de sector gebruikelijke disconteringsvoet
van 5,25% gehanteerd. (2012: 5,25%).

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen

• Project L. Sinnemastraat. Betreft een verplichting voor een

van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden

deel van de kosten voor het aanbrengen van een water-

op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald

goot en een kunstwerk in de Vrijheidswijk in Leeuwarden.
•	
Optimalisatie. Er is begin 2012 een strategisch plan ontwik-

door Elkien. De premies worden verantwoord als perso-

keld met doelen die we in 2015 willen bereiken. Concreet

neelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

voor personeelslasten betekent dit plan een reductie van

premies worden opgenomen als overlopende activa indien

20% in 2015. De voorgenomen organisatie optimalisatie

dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van

valt uiteen in twee delen, selecteren op basis van kwaliteit

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden

van mensen en centralisatie van functies in hoofdkantoor.

als verplichting op de balans opgenomen.

5.13 Schulden

Voor bestaande additionele verplichtingen (anders dan de te

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking ge-

betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of werk-

waardeerd tegen reële waarde. Een eventueel verschil tussen

nemers wordt een voorziening opgenomen. Het al dan niet

het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening

bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld

wordt verantwoord op basis van de bij die transactie horende

aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds,

economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe

de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere

te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de

(expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

Het betreft op dit moment een voorziening voor pensioen-

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend

lasten van vervroegd uitgetreden werknemers in het jaar

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

2004. Deze pensioenvoorziening wordt op basis van de

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteinde-

beste schatting gewaardeerd. Toevoegingen aan en vrijval

lijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente

van pensioenvoorzieningen worden ten laste respectievelijk

gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verlies-

ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

rekening als interestlast verwerkt. Met boeten verschuldigd
voor vervroegde aflossing dient rekening gehouden te worden

5.12.4 Overige voorzieningen

indien en voor zover die vervroegde aflossing bij de schuld

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de

eiser is aangekondigd of op andere wijze vaststaat.

voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlo-

noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd

pende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is aange-

In het kader van de verkoop van woningen onder voor-

geven. Elkien onderkent de volgende overige voorzieningen:

waarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting die
mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van
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contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt

5.15 Afgeleide financiële
instrumenten (derivaten)

jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de

Elkien maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen

terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting

geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwer-

onder de kortlopende schulden verantwoord.

king van waardeveranderingen van het afgeleide financiële

de woningen in het economisch verkeer en de specifieke

instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële
In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en

instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien er

niet separaat verantwoord. Het effect van de dergelijke

geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, wordt

contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effectieve

er door Elkien een schuld opgenomen voor een eventuele

rentevoet en de reële waarde ervan wordt toegelicht bij de

negatieve reële waarde van het derivaat.

toelichting op de balans van langlopende schulden.

5.14 Leasing

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste
waardering en de grondslag van verwerking in de balans en
de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk

5.14.1 Operationele leasing

van de afgedekte post. Dit betekent dat Elkien derivaten

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en na-

tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook

delen verbonden aan de eigendom niet bij Elkien ligt, worden

tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.

verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde
van operationele leasing worden, rekening houdend met ont-

Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in

vangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt

de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het hedge

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

instrument een negatieve reële waarde heeft.

6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
6.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst-

Huishoudinkomen	Maximale huurverhoging

waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere

incl. 2,5% inflatie

lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden

Tot € 33.614,-

4%

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen

Van € 33.614,- tot € 43.000,-

4,5%

reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt tevens

Boven € 43.000,-

6,5%

bepaald met inachtneming van de verwerking van ongereali-

Elkien heeft ervoor gekozen om in 2013 alle woningen

seerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaar-

maximaal met inflatie van 2,5% te verhogen. Tussentijdse

deerde vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.

huuraanpassingen vinden plaats op grond van na-investeringen of als markt ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

6.1.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt

6.2.2 Opbrengsten servicecontracten

zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners

de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de

ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks

koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden

vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke

naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de ver-

bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de

richte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de

lasten servicecontracten.

in totaal te verrichten diensten.
6.2.3 Overheidsbijdragen
6.1.2 Bijzondere posten

Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de

• vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;

gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard,

• overige overheidsbijdragen.

omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toe-

Voor zover de overige overheidsbijdragen nog niet zijn

gelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat

ontvangen is de bijdrage berekend op grond van de regelin-

uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met

gen, waarbij rekening is gehouden met voorcalculatorische

name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met

huurverhogingen en lastenstijgingen.

het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk

6.2.4 Wijzigingen in voorraad bestemd voor de verkoop

en ongesaldeerd toegelicht.

en onderhanden projecten

6.2 Bedrijfsopbrengsten

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

6.2.1 Huuropbrengsten

de Voorraden) en Onderhanden projecten. Bij realisatie van

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden

een verkoop wordt de boekwaarde direct voorafgaand aan de

aan een maximum. Voor het verslagjaar 2013 heeft het kabinet

verkoop teruggenomen op deze regel. Voor onderhanden pro-

het mogelijk gemaakt om voor sociale huurwoningen (huurprijs

jecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden

t/m € 681,02) de huur inkomensafhankelijk te verhogen.

bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten

De maximale huurverhoging is afhankelijk van het verzamel

verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesreke-

inkomen van de huurder. Voor de verschillende inkomens

ning naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de

groepen geldt de volgende verdeling:

‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).
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De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op

De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in

basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in

exploitatie betreft het saldo van de behaalde verkoopop-

verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het

brengst minus de boekwaarde. Resultaten worden verant-

resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden inge-

woord op het moment van levering (passeren transportakte).

schat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt

Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden

in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaak-

verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

te projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de
projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesre-

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt

kening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het re-

alleen als verkoopopbrengst verantwoord als alle belangrijke

sultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt

economische rechten zijn overgedragen aan de koper.

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

6.2.6 Geactiveerde productie ten behoeve van het
eigen bedrijf

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de project

De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van

opbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de

onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder ver-

contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten

antwoord, met uitzondering van geactiveerde rente welke

uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen

onder de financiële baten en lasten worden opgenomen.

indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald.

6.3 Bedrijfslasten

Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactivi-

6.3.1 Afschrijvingen materiële vaste activa en

teiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden

vastgoedportefeuille

aan het project en andere kosten die contractueel aan de

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten

opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

dienste van de exploitatie worden gebaseerd op basis van
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de

op Sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op

totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de

basis van de actuele waarde (vervangingswaarde of lagere

verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesreke-

bedrijfswaarde). Afschrijvingen vinden plaats volgens de

ning verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van

lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur.

de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel

Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden.

uit van de post onderhanden projecten.

Op grond en op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattings-

6.2.5 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

wijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan

Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten

worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

opgenomen
•	Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed
in exploitatie;
•	Netto verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed
bestemd voor de verkoop;
•	Netto verkoop opbrengst bij levering van Onderhanden
projecten.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en
roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen
onder de afschrijvingen.

6.3.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben be-

in de omgeving van woongelegenheden van Elkien, die de

trekking op een afboeking dan wel terugneming uit hoofde

leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

van bijzondere waardevermindering. (Mutaties in) bijzondere
waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van

6.3.7 Overige bedrijfslasten

de bedrijfswaarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het

historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen.

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6.3.3 Lonen, salarissen en sociale lasten

6.3.8 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

vastgoedportefeuille

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

feuille hebben betrekking op waardemutaties van op reële
waarde geactiveerde activa.

6.3.4 Pensioenlasten
Elkien heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de

6.3.9 Uit overige reserves gerealiseerde herwaardering

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschul-

De wetgeving staat niet toe om binnen de overige reserves

digde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de

een splitsing aan te brengen tussen vrij uitkeerbare reser-

pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesre-

ves en niet gerealiseerde herwaardering. Het gerealiseerde

kening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is

deel van de herwaardering ten gevolg van afschrijving en

opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinan-

verkoop, ontstaan door het waarderen van de materiële

cierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

vaste activa volgens het actuele waardemodel, is als

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

afzonderlijke post (uit de overige reserves vrijgevallen
gerealiseerde herwaardering) ten gunste van de winst-

6.3.5 Lasten onderhoud

en verliesrekening gebracht.

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

6.3.10 Rentebaten en rentelasten

baarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,

het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane

rekening houden met de effectieve rentevoet van de betref-

verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn

fende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten

uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet

wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactie-

uit de balans blijkende verplichtingen. Het storings- en muta-

kosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de

tieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en

berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

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

6.3.11 Activeren van rentelasten

dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa

lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van ac-

gedurende de periode van vervaardiging van een actief,

tiveerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een

indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het

levensduurverlenging en/of waardeverhoging van het actief.

actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente bedraagt 4% en is gebaseerd op de gemiddelde

6.3.6 Leefbaarheid

vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille inclusief

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke

derivaten. Geactiveerde rente wordt in de winst-en-verliesre-

ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven voor activiteiten

kening in verantwoord op de post rentebaten.
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6.3.12 Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Elkien integraal belastingplichtig
geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn
sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke
bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van
posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming. De belasting over het resultaat wordt berekend over
het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen
in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens
wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit
hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

7 Financiële instrumenten en risicobeheersing
In 2012 is het treasury statuut vastgesteld en goedgekeurd

classificatie die hieruit voortvloeit is maatgevend voor de

en in 2013 is het treasury beleid en de AO/IC in documenten

hoogte van het faciliteringsvolume. Elkien beschikt over

vastgelegd. Deze door de bestuurder vastgestelde en door

faciliteringsvolume om haar activiteiten in 2014 met WSW

de RvC goedgekeurde documenten vormen de kaders waar-

borging te kunnen financieren en verwacht dit in de daarop

binnen geacteerd kan worden.

volgende jaren te continueren.

Deze kaders voldoen aan de Beleidsregels derivaten woning-

Elkien voldoet aan de regelgeving van het WSW.

corporaties, die per 1 oktober 2012 in werking zijn getreden
en de wijzigingen op deze regels met een inwerkingtredings-

7.1 Prijsrisico

datum van 1 september 2013. Deze beleidsregels leggen het

Het prijsrisico beheerst Elkien door gebruik te maken van

gebruik van derivaten sterk aan banden. Ook de inzet van zgn.

een rente beslistabel, die als richtsnoer dient bij het aangaan

basisrenteleningen is nog beperkt mogelijk. In het afgelopen

van transacties.

verslagjaar zijn geen derivaten en/of basisrenteleningen door
Elkien afgesloten.

7.2 Valutarisico
Elkien is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen

Woningcorporaties met een derivatenportefeuille is - gelet
op de historisch gezien extreem lage marktrentes - een zware

valuta risico.

stresstest van 2% opgelegd, met als gevolg dat woningcorpo-

7.3 Renterisico

raties met collateral verplichtingen een hoge liquiditeitsbuf-

Renteherzieningen, herfinancieringen en financieringen voort-

fer dienen aan te houden. Elkien is geslaagd voor de meest

vloeiende uit investeringprogramma’s kunnen leiden tot ma-

recente stresstest van het CFV met als peildatum 31 december

teriële renterisicoposities, die beheerst worden door te sturen

2013. Bovendien wordt van woningcorporaties verlangd een

op duration en normen te stellen aan het renterisicoverloop.

plan van aanpak op te stellen, indien de derivatencontracten

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken

clausules bevatten die de uitoefening van het toezicht op de

loopt Elkien risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als

toegelaten instelling kunnen belemmeren. Dit is van toepas-

gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot

sing voor Elkien. Daarom is een plan van aanpak opgesteld en

bepaalde variabel rentende schulden (schulden aan kredie-

verstrekt aan het CFV.

tinstellingen) heeft Elkien renteswaps gecontracteerd, zodat
zij per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit

Medio 2013 is door het CFV aan woningcorporaties ge-

maakt Elkien een bewuste keuze over het aantrekken van een

vraagd een zelfevaluatie uit te voeren ten aanzien van de

lening tegen vaste rente of van een lening tegen variabele

interne organisatie rondom derivaten aan de hand van

rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument

een daartoe verstrekte vragenlijst. De beoordeling van de

waarmee de variabele rente effectief in een vaste rente wordt

zelfevaluatie door het CFV heeft voor Elkien niet geleid tot

omgezet. De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn

selectie voor nader onderzoek.

vastgelegd in het treasury statuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de aan te trekken leningen

Het garantie instituut het WSW heeft in 2013 onder andere

passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van

een nieuw risicobeoordelingssysteem geïntroduceerd, die

betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten,

gebaseerd is op het inzichtelijk maken van de bedrijfsrisico’s

en (c) de per saldo hiermee gemoeide kosten. Hierbij wordt

(Business Risks) en financiële ratio’s (Financial Risks). De risico

uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal
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dezelfde onder (b) criteria worden gerealiseerd maar tegen per

gezegd. Daarnaast loopt Elkien liquiditeitsrisico uit hoofde

saldo lagere kosten dan bij het aantrekken van leningen met

van haar derivatenportefeuille. Elkien heeft met een aantal

een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot

van haar derivaten tegenpartijen afspraken gemaakt over

een volledige effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat

het uitwisselen van onderpand. Bij een daling van 1% van

betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk

de marktrente dient Elkien € 60 miljoen additioneel aan

zijn aan betaaldata van de onderliggende waarde (notional

onderpand te storten. Bij een daling van 2% van de markt-

value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het

rente dient Elkien € 168 miljoen aan additioneel onderpand

derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de varia-

te storten. Elkien kan per 31 december 2013 voldoen aan de

bel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen.

stresstest van 1% en aan de 2% stresstest. Om aan laatstgenoemde test te voldoen beschikt Elkien over een kasgeld

7.4 Kredietrisico

faciliteit bij de BNG Bank. Voor de beschikbaarheid van

Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij niet langer

financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het

geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen.

blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het

Elkien heeft geen significante concentraties van kredietrisico

Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

met betrekking tot haar derivaten en effecten. Elkien maakt
gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde kredie-

7.6 Beschikbaarheidsrisico

trisico te spreiden. Daarnaast wordt dit risico beheerst door

De (voorgenomen) maatregelen rondom de Verhuurders-

eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van deze tegenpar-

heffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke

tijen. Verder zijn limieten formeel vastgelegd in het treasury

saneringssteun door het Centraal Fonds voor de Volks-

statuut en naleving daarvan wordt voortdurend gemonitord.

huisvesting leiden tot een significante aantasting van de
operationele kasstroom van woningcorporaties. Elkien heeft

7.5 Liquiditeitsrisico

haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op deze

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat Elkien

maatregelen dat de beschikbaarheid van faciliteiten voor

loopt per balansdatum zijn als volgt:

financiering en herfinanciering gecontinueerd wordt. Elkien
voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kenge-

(Bedragen x € 1.000)

2013

2012

Bankschuld

6.916

21.603

25.000

25.000

7.7 Reële waarde van
financiële instrumenten

2.599

22.107

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan

tallen zoals deze door toezichthouders en ander financiële
stakeholders worden gehanteerd.

Kredietlimiet
Lopende investeringsverplichtingen

worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld

Reeds vastgelegde nog op te
storten leningen o/g

-

25.000

borgingsruimte WSW

tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een
transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet

Nog niet benutte
31.700

-

direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt
de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de
reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen

Van de kredietlimiet van € 25 miljoen gebruiken we op

en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt

balansdatum € 6,9 miljoen. Investeringsverplichtingen

van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties en

worden uitsluitend aangegaan indien Elkien zeker heeft

van netto contante waarderingsmethodes waarbij rekening

gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toe-

wordt gehouden met specifieke omstandigheden.

8 Belangrijke inschattingen ten aanzien van
waardering en resultaatbepaling
Verkoopportefeuille
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld.

Als onderdeel van de bedrijfswaardeberekeningen is rekening

Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen

gehouden met de verkoop van in totaal 648 woningen. Dit

en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering

aantal is gebaseerd op het verkoopplan 2014-2018. De door-

van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de

stroming op de woningmarkt stagneert en de opbrengsten

rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.

van woningverkopen staan onder druk. De woningverkopen

8.1 Waardering vaste activa

vormen een onzeker element in de berekeningen. Indien in
het geheel geen verkopen zouden worden ingerekend, zou
het resultaat over 2013 € 3,3 miljoen lager uitvallen.

8.1.1 Vastgoedbeleggingen, reële waarde
De belangrijkste uitgangspunten welke bij de bepaling van de

Huurverhogingen

reële waarde van de op actuele waarde gewaardeerde vast-

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden

goedbeleggingen zijn gehanteerd zijn uiteengezet in para-

aan een maximum. Voor het verslagjaar 2013 heeft het ka-

graaf 5.5. De volgende aspecten met een bijzondere invloed

binet het mogelijk gemaakt om voor sociale huurwoningen

op de uitkomsten van de waardering kennen ten tijde van het

(huurprijs t/m € 681,02) de huur inkomensafhankelijk te ver-

opmaken van deze jaarrekening een bijzondere onzekerheid.

hogen. De precieze hoogte van de maximale huurverhoging
in de komende jaren en het aantal jaren dat deze moge-

Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten

lijkheid tot inkomensafhankelijke huurverhoging zal blijven

Deze is voor contracten met een bekende looptijd gebaseerd

bestaan zijn nog onzeker. Vanwege deze onzekerheden kiest

op de contractueel minimaal resterende contractduur. Voor

Elkien ervoor om in de financiële doorrekeningen vanaf 2014

woningen welke zijn verhuurd aan huurders met recht op

alle woningen maximaal met inflatie van 2,5% te verhogen.

huurbescherming is op basis van historische informatie de

Deze lijn kan mogelijk afwijken van de beleidsmatige stand-

gemiddelde mutatiegraad circa 8%.

punten die Elkien op dit terrein aan het formuleren is.

Verhuurdersheffing

8.1.2 Timing en verwerking van onrendabele

De sector wordt naar verwachting geconfronteerd met een

investeringen nieuwbouw

verhuurdersheffing. De basis voor deze heffing, en precieze

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare

hoogte ervan in de komende jaren en het aantal jaren dat

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die

deze heffing zal blijven bestaan zijn nog onzeker. Elkien

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd

heeft hiervoor de volgende beste schattingen gehanteerd:

en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer

de verhuurderheffing is in 2014 0,381% van de WOZ waarde

uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders,

van de huurwoningen. Dit tarief loopt daarna verder op van

gemeenten en overige stakeholders aangaande verplich-

0,449% in 2015 tot 0,491% in 2016 en 0,536% in 2017. Wij

tingen inzake toekomstige herstructureringen en toekom-

gaan er voorzichtigheidshalve vanuit, conform voorschriften

stige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is

van het Centraal Fonds, dat wij ook in de jaren 2018 en ver-

gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie

der de verhuurdersheffing verschuldigd zijn met een tarief

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een

van 0,536% van de WOZ waarde van de woning.

feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van
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het realisatie document heeft plaatsgevonden.

2014 ingediend. Doordat er nog geen vaststelling van het

De aannames gedaan bij de financiële impact van boven-

fiscale resultaat vanaf verslagjaar 2011 door de Belasting-

genoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij

dienst heeft plaatsgevonden bestaat er geen zekerheid over

daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan

de omvang van de in “Latentie compensabele verliezen”

ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegin-

verwerkte bedragen. De belangrijkste posten welke mogelijk

gen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures

tot een discussie met de Belastingdienst kunnen leiden zijn:

en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

• Onderhoud en woningverbetering
• Projectresultaten

8.2 Verwerking fiscaliteit

• Uitgaven leefbaarheid

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties

Dientengevolge kan de fiscale last over 2013 en voorgaan-

in de jaarrekening heeft Elkien een aantal standpunten inge-

de jaren nog wijzigingen ondergaan en belastinglatenties

nomen die bij de aangifte over de betreffende verslagjaren

een andere waarde kennen. Er liggen echter gedetailleerde

door de fiscus zullen worden getoetst. De aangiften over de

berekeningen ten grondslag aan de gehanteerde uitgangs-

verslagjaren 2007 tot en met 2010 zijn definitief vastgesteld.

punten voor bepaling van de fiscale aftrekbaarheid van

De aangifte over verslagjaar 2011 is voor 1 oktober 2013 in-

bovenstaande posten. Onze inschatting is dat de impact van

gediend. De aangifte over verslagjaar 2012 wordt voor 1 mei

een eventuele correctie op dit punt niet zeer groot zal zijn.

9 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe

nomen rekening houdend met de onder overige schulden

methode. Bij deze methode wordt voor de bepaling van

opgenomen verplichtingen.

de kasstromen uit operationele activiteiten de operationele

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ont-

kasontvangsten en kasuitgaven weergegeven.

vangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit

dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit finan-

de liquide middelen met uitzondering van deposito’s met

cieringsactiviteiten.

een looptijd langer dan drie maanden.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst
in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom
(opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde
interest (opgenomen onder operationele activiteiten).
De investeringen in vastgoedbeleggingen worden opge-
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10 Toelichting op de balans
(x € 1.000,-)

10.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Onroerende en roerende Totaal
zaken ten dienste van
de exploitatie
Stand per 31 december 2012
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2012
Effecten stelselwijziging
Boekwaarden per 1 januari 2013
Mutaties 2013
Investeringen
Subsidies
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overboekingen
Totaal mutaties
Stand per 31 december 2013
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2013

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie worden de volgende componenten en
afschrijvingstermijnen gehanteerd:
• Grond

geen afschrijvingen

• Overige zaken

lineair

10 jaar

• Eigen kantoorpand

lineair

40 jaar

• Inrichting kantoorpand lineair

10 jaar

• ICT apparatuur

3 jaar

lineair

21.417
-/- 12.278
9.139

21.417
-/- 12.278
9.139

9.139

9.139

816
-/- 1.005
-/- 5.124
-/- 5.313

816
-/- 1.005
-/- 5.124
-/- 5.313

17.109
-/- 13.283

17.109
-/- 13.283

3.826

3.826

10.2 Vastgoedbeleggingen
De activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengings-

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgen-

kosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde aangepast

de schema samengevat:

aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door
het CBS wordt berekend. De verzekerde som op basis van
herbouwwaarde op balansdatum bedraagt: € 1,0 miljoen. Het
onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheids
garantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Per balansdatum waren geen verplichtingen aangegaan
met betrekking tot materiële vaste activa ten dienste van
de exploitatie.
Commercieel Sociaal vastgoed
vastgoed in
in exploitatie
exploitatie
gekwalificeerd als
vastgoedbelegging
Stand per 31 december 2012
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden

Totaal
Onroerende zaken Vastgoed in
verkocht onder
ontwikkeling
voorwaarden
bestemd voor de
eigen exploitatie

32.542
-

817.566
-

1.045
-

24.645
-

875.798
-

-/- 7.376
25.166

-/- 250.166
567.400

1.045

-/- 2.963
21.682

-/- 260.505
615.293

Effecten stelselwijziging
Boekwaarden per 1 januari 2013

52
25.218

626.635
1.194.035

1.045

-/- 9.992
11.690

616.695
1.231.988

Mutaties 2013
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overboekingen
Totaal mutaties

-/- 293
-/- 911
920
-/- 284

-/- 10.789
-/- 25.223
46.681
10.669

-

36.666
-/- 924
-/- 41.557
-/- 5.815

36.666
-/- 11.082
-/- 27.058
6.044
4.570

25.845
-/- 490

1.229.927
-/- 16.401

1.045
-

6.799
-

1.263.616
-/- 16.891

-/- 421

-/- 8.822

-

-/- 924

-/- 10.167

24.934

1.204.704

1.045

5.875

1.236.558

Stand per 31 december 2013
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden 31-12-2013
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Commercieel vastgoed in exploitatie
In de post commercieel vastgoed in exploitatie zijn 176 wo

Naar verwachting zullen 120 woningen binnen één jaar

ningen, 688 garages, 6 bedrijfsruimten en 31 overig bezit

worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze

opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest

onroerende zaken bedraagt € 13,2 miljoen. De boekwaarde

recente WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt

bedraagt ultimo het verslagjaar € 10,5 miljoen.

€ 38 miljoen. De bedrijfswaarde van commercieel vastgoed
in exploitatie gebaseerd op de WSW parameters bedraagt

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

ultimo 2013 € 28,1 miljoen. Ten opzichte van voorgaand

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

verslagjaar is de bedrijfswaarde met € 1,7 miljoen gedaald.

zijn in totaal 7 verhuureenheden opgenomen. Alle 7 verhuur

Deze bedrijfswaarde is gebaseerd op de uitgangspunten

eenheden zijn verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik

zoals beschreven in paragraaf 5.6.3 van deze jaarrekening.

is gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de
Minister hebben. Deze 7 verhuureenheden breiden niet meer

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als

uit, we bieden al langere tijd geen mogelijkheid meer tot (ver)

vastgoedbelegging

kopen onder voorwaarden.

In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn totaal
17.920 eenheden en geen garages opgenomen. De ge

Verzekering & zekerheden

schatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ

De materiele vaste activa en de vastgoedbeleggingen zijn

beschikkingen van sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt

verzekerd op basis van aanschaf- c.q. voortbrengingskosten.

€ 1.768 miljoen. In de waardering van het sociaal vastgoed

Jaarlijks wordt de waarde aangepast aan het indexcijfer

in exploitatie is rekening gehouden met een verhuurders

voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt

heffing voor de jaren 2014 t/m 2017 op basis van het wets-

berekend. De verzekerde som op basis van herbouwwaarde

voorstel en de daarin opgenomen tarieven van respectieve-

op balansdatum bedraagt € 1.618 miljoen. Het onroerend

lijk 0,381%, 0,449%, 0,491% en 0,536% van de WOZ waarde.

goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaal

Ook voor de jaren na 2017 is rekening gehouden met de

marktleningen onder WSW borgstelling. Er zijn geen

verhuurdersheffing van 0,536% van de WOZ waarde.

hypothecaire zekerheden afgegeven. In het verslagjaar
heeft Elkien het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende

De bedrijfswaarde van sociaal vastgoed in exploitatie

gevallen, een hypotheek te vestigen op het gehele bezit.

gebaseerd op de WSW parameters bedraagt ultimo 2013

Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslag-

€ 852 miljoen. Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is

jaar geen gebruik gemaakt.

de bedrijfswaarde met € 103,5 miljoen gestegen. Deze
bedrijfswaarde is gebaseerd op de uitgangspunten zoals

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met

beschreven in paragraaf 5.6.3 van deze jaarrekening.

betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag

Het aantal woningen behorende tot sociaal vastgoed in ex-

van € 2,6 miljoen. Ingebruikname zal in het volgende

ploitatie dat is aangemerkt voor de verkoop bedraagt 1.778.

boekjaar plaatsvinden.

10.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt
worden gespecificeerd:
Deelnemingen Latente belasting Leningen u/g
vordering
Stand per 31 december 2012
Effecten stelselwijziging
Stand per 1 januari 2013

Te vorderen
BWS-subsidies

Overige
vorderingen

Totaal

34
34

14.485
-/- 7.242
7.243

1.976
1.976

404
404

21.336
21.336

38.235
-/- 7.242
30.993

Investeringen
Resultaat deelnemingen
Desinvesteringen
Waardeverminderingen
Stand per 31 december 2013

-/- 9
25

320
7.563

115
2.091

32
-/- 94
342

-/- 14.724
6.612

352
115
-/- 14.827
16.633

Inbegrepen in de stand per 31
december 2013 zijn:
- cumulatieve herwaarderingen
- looptijd korter dan één jaar

-

2.510

80

62

2.541

4.468

Gemiddelde looptijd

1

5

6

5

5

5

Deelnemingen
De deelnemingen betreffen:

Aandeel
De Friese Greiden Holding B.V. te Heerenveen
Herstructurering Boarnsterhim B.V. te Grou

100%
50%

Nettovermogenswaarde
2013

2012

25
25

25
9
34

In 2013 is de Herstructurering Boarnsterhim B.V. te Grou opgeheven.
Latente belastingvorderingen
De voorziening voor latente belastingvorderingen bestaat uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van:
Verrekenbare tijdelijke verschillen
Compensabele fiscale verliezen

2013
5.726
1.837
7.563

2012
6.385
858
7.243
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De belastinglatentie is als vordering opgenomen voor het

Te vorderen BWS-subsidies

verschil tussen de fiscale waardering en de waardering in de

Te vorderen BWS subsidies zijn gewaardeerd tegen contan-

jaarrekening van de onroerende zaken (€ 3,7 miljoen), de

te waarde. Het totaal van de nominaal nog te ontvangen

langlopende schulden (€ 1,4 miljoen), verrekenbare verliezen

bedragen is € 342.000. De gemiddelde restant looptijd

(€ 1,8 miljoen) en overige (€ 0,6 miljoen). De latentie zal niet

bedraagt 5 jaar, de gemiddelde rentevoet 8%. Zie tevens

binnen één jaar worden gerealiseerd. De latente belastingvor-

egalisatierekening (passiva zijde balans).

dering is opgenomen tegen contante waarde. Bij waardering
op contante waarde over deze periode vindt de discontering

Overige vorderingen

van de waarderingsverschillen plaats tegen een netto rente

Onder de overige vorderingen zijn de volgende posten

van 4,0%. Dit percentage is afgeleid uit de voor de Elkien

opgenomen:

geldende rente voor langlopende leningen op 31 december
2013 van 4,0%, onder aftrek van het nominale belastingtarief
van 25%. Omdat het verschil in de fiscale en commerciële
waardering van de vastgoedportefeuille in exploitatie naar
verwachting pas na lange tijd tot afwikkeling komt is de con-

Verstrekte cash collateral
Geactiveerde kosten herstructurering
derivaten
Vooruitbetaalde btw kantoorpand

tante waarde hiervan verwaarloosbaar. Het nominale bedrag

2013
1.900

2012
15.950

4.003
709
6.612

4.542
844
21.336

van het volledige verschil tussen de fiscale en de commerciële
waardering heeft een omvang van € 26 miljoen.
Van de opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen en

Verstrekte cash collateral

compensabele verliezen is het waarschijnlijk dat toekomstige

Elkien heeft ultimo 2013 € 1,9 miljoen aan cash collateral

fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat verre-

(onderpand) gestort bij banken. Bij een stijging van de rente

keningsmogelijkheden kunnen worden benut.

c.q. aan het einde van de looptijd van de renteswap vindt
een zgn. collateral call back (terugstorting) plaats.

Leningen u/g
Geldnemer

Stichting PaVo
SLS Wonen
WoonFriesland
WoonFriesland
Social Finance

Rente

5,00%
2,50%
3,00%
3,00%
nvt%
nvt%

Resterende Saldo
Saldo
31-12-2013 looptijd in 31-12-2012
jaren
455
10
456
1.200
6
1.200
7
2
13
49
2
97
218
10
210
162
10
0
2.091
1.976

Uitstaande cash collateral bij banken:
Credit Suisse
Deutsche Bank

2013
1.500
400
1.900

Geactiveerde kosten herstructurering derivaten
Het negatieve resultaat van het herstructuren van een
aantal swaps in 2010 die effectieve hedges in een kostprijshedge-accounting relatie waren is geactiveerd onder de
balanspost geactiveerde kosten herstructurering derivaten.
Deze post wordt jaarlijks afgeschreven naar rato van de
looptijd van de geherstructureerde swaps. Dit geldt zolang
de oorspronkelijk ingedekte leningen er nog zijn. De looptijd
bedraagt 17 jaar, de afschrijving voor 2013 is € 538.000. De
afschrijving is verantwoord in de resultatenrekening onder
de post rentelasten en soortgelijke kosten.

Vooruitbetaalde btw kantoorpand
Onder deze post is opgenomen de betaalde btw op het in

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde

Heerenveen gehuurde kantoorpand. Deze wordt geduren-

vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan een

de de looptijd van het contract ten laste van de winst- en

jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boek-

verliesrekening gebracht. De looptijd bedraagt nog 5 jaar,

waarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat

ultimo boekjaar bedraagt deze post nog € 0,7 miljoen.

waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

10.4 Voorraden

Huurdebiteuren
2013

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor de verkoop
Overige voorraden

2012

4.171

3.680

19
211
4.401

1.055
406
5.141

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

2013
652
652

2012
858
858

2013
132
2
134

2012
721
75
30
826

2013
261
1.096
202

2012
45
1.006
497

44
548
-/- 964
1.187

398
100
232
-/- 814
1.464

Gemeenten
Het vastgoed bestemd voor de verkoop bestaat uit:

Woningen
Kantoorpand
Kavels
Totaal

Bedrag
1.283
709
2.179
4.171

Aantallen
9
1
23
33

Gemeente Leeuwarden
Gemeente Boarnsterhim
Gemeenten overig

Overige vorderingen
We verwachten de 9 woningen in 2014 te verkopen met een
totale opbrengst van € 1,3 miljoen. De waardering is tegen
opbrengstwaarde, het verwachte verkoop resultaat 2014 is
nihil. We verwachten in 2014 geen kavels te verkopen.
Op de post vastgoed bestemd voor de verkoop heeft
in 2013 een afwaardering plaatsgevonden van
€ 204.000 naar lagere opbrengstwaarde.

10.5 Vorderingen
2013

2012

Huurdebiteuren

652

858

Vorderingen op gemeenten

134

826

1.187

1.464

858

778

2.831

3.926

Overige vorderingen
Overlopende activa

Vorderingen op niet huurders
Vorderingen op vertrokken huurders
Belastingen
Vorderingen wegens verkochte nieuwbouw
en bestaand bezit
Herstructurering Boarnsterhim B.V.
Overige vorderingen
Af: voorziening wegens oninbaarheid
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Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen

10.7 Eigen vermogen

met een resterende looptijd langer dan een jaar.

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Overlopende activa
Vooruitbetaalde facturen
Rente en aflossing 2013
Overige

2013
33
789
36
858

2012
284
462
32
778

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen

Overige reserves

met een resterende looptijd langer dan een jaar.
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

10.6 Liquide middelen
Dagelijks opvraagbare liquide middelen:
Kas
ING Bank
Friesland Bank
Rabobank
SNS Bank
Fortis
Deutsche Bank
ABN AMRO
Totaal liquide middelen

2013

2012

5
28.520
276
19.769
4.000
45.115
97.685

1
7
213
95.094
3
36
95.354

Ultimo 2013 heeft Elkien de volgende kredietfaciliteiten:
25.000
20.000
Rabobank
Friesland Bank
5.000
25.000
25.000
Totaal

2012
205.018
4.399
209.417
-/- 17.456
626.687
818.648

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december 2012
Gevolgen stelselwijziging
Gevolgen herwaardering
Stand per 31 december obv
herrekening grondslagen
2013
818.648
-/- 10.530
808.118

2012
871.752
-/- 53.104
818.648

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van Elkien dient
het gehele vermogen binnen de kaders van de Woonwet en
afgeleid het BBSH te worden besteed.

10.8 Egalisatierekening
Het verloop van de egalisatierekening is als volgt:

Stand per 1 januari 2013
Toevoegingen rente
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Stand per 31 december 2013

BWS-subsidie
404
32
-/- 94
342

10.9 Voorzieningen
Stand per 31 december 2012
Gevolgen stelselwijziging
Stand per 31 december 2012
obv herrekening grondslagen

2013
2.978
222
3.200

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per
01-01-2013

Dotaties Onttrekkingen

1.549
1.000
400
1.549

-/- 5
-/- 612
-/- 612

Vrijval

Stand per
31-12-2013

Onrendabele investeringen
Latente belastingverplichtingen
Pensioenen
Overige voorzieningen
Totaal

987
35
91
2.087
3.200

-/- 987
-/- 74
-/- 23
-/- 1.084

1.549
1.030
17
1.852
4.448

Van de voorzieningen is een bedrag van € 1,9 miljoen als

Overige voorzieningen

langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.

Onder overige voorzieningen zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

Onrendabele investeringen nieuwbouw
De voorziening voor onrendabele investeringen nieuwbouw
betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten
afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn
gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen.

Jubilea
Opleidingen (opgebouwde rechten)
Project L. Sinnemastraat
Optimalisatie

2013
475
400
57
920
1.852

2012
498
57
1.532
2.087

Latente Belastingverplichtingen
De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd
voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering
en de waardering van de geactiveerde kosten herstructurering derivaten portefeuille (€ 4,0 miljoen) en de leningen u/g
(€ 0,1 miljoen). Het nominale bedrag van het waarderingsverschil tussen fiscale en commerciële waardering bedraagt
€ 4,1 miljoen. Van deze voorziening zal € 155.000 vrijvallen in
2014. De gemiddelde looptijd bedraagt 8 jaar.
Pensioenen
De voorziening voor pensioenen heeft betrekking op een in
2004 getroffen voorziening voor pensioenlasten van vervroegd uitgetreden medewerkers. Deze voorziening loopt in
2014 af.
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10.10 Langlopende schulden
Stand per 31-12-2013 Aflossings
Stand per 31-12-2013 Resterende looptijd Resterende looptijd
inclusief aflossings
verplichting 2013 exclusief aflossings> 1 jaar
> 5 jaar
verplichting
verplichting
Leningen overheid
19.703
653
19.050
19.612
15.779
Leningen kredietinstellingen
501.080
17.795
483.285
485.157
418.592
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht
833
833
833
onder voorwaarden
833
18.447
503.168
505.602
435.204
521.616

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop

Leningen overheid en kredietinstellingen

van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgeno-

De mutaties in 2013 van de leningen overheid en krediet

men onder de schulden op korte termijn. Voor de gehele

instellingen kunnen als volgt worden toegelicht:

leningenportefeuille is WSW borging verkregen.
Het vervalschema van de langlopende schulden in de
komende 5 jaar is hieronder weergegeven:
Aflosbaar
over 2 jaar
Leningen
overheid
Leningen
krediet
instellingen
Verplichtingen
uit hoofde van
onroerende
zaken verkocht onder
voorwaarden

Aflosbaar
over 3 jaar

Aflosbaar
Aflosbaar
over 4 jaar over 5 jaar

598

4.112

634

571

22.941

16.491

12.046

19.313

Leningen
overheid
Stand per 1 januari
24.075
Bij: nieuwe leningen
-/- 4.372
Af: aflossingen
Bij: klim
Stand per 31 december
19.703

Leningen krediet Totaal
instellingen
463.045
487.120
74.860
74.860
-/- 36.825 -/- 41.198
501.080
520.782

Leningen overheid
Hieronder zijn opgenomen leningen welke zijn verstrekt
door gemeente Opsterland, gemeente Leeuwarden en
gemeente Sudwest Fryslân.

23.539

20.603

12.680

19.884

Deze leningen hebben de volgende kenmerken:

Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel)
per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

2013

2012

19.703
3,69%
12 jr
21.901

24.075
4,14%
11 jr
27.215

Leningen kredietinstellingen
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende krediet

De totale leningportefeuille bedraagt ultimo 2013

instellingen. Deze leningen hebben de volgende kenmerken:

€ 520,8 miljoen. Hiervan is € 31,6 miljoen niet door het
WSW geborgd.

2013
Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel)
per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde
Leningen met variabele rente
Restschuld (inclusief kortlopend deel)
per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

2012

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een
totaalbedrag van € 489,2 miljoen (2013: € 451,5 miljoen)

258.720
4,07%
20 jr
311.090

243.045
4,25%
17 jr
305.715

opgenomen waarvoor WSW borging is verkregen. Dit is 94%
(2012: 93%) van de totale leningenportefeuille. De hieraan
gekoppelde onroerende zaken zijn vrij van hypotheek. Op
deze zaken kan op verzoek van het WSW een hypotheekrecht gevestigd worden voor het WSW. In een dergelijk
geval zal een financier het WSW wel moeten aanspreken.

242.360
0,67%
34jr
242.929

220.000
0,53%
29 jr
220.450

De relatie tussen de variabel rentende leningen en de
renteswaps is hieronder weergegeven:
De horizon van de grafiek tot en met het jaar 2022 is gebaseerd
op het verloop van de nog te starten swaps. De laatste swap

De financieringsrente van de portefeuille inclusief effecten

start in 2020. Door 2022 nog mee te nemen laten we zien dat er

derivaten bedraagt ultimo 2013 3,94% (2012: 3,99%) en de

geen nieuwe swaps meer starten in 2022 (en latere jaren).

duration 14,5. De gemiddelde liquiditeits- c.q. rente typische
looptijd van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2013
26- respectievelijk 25 jaar.
Derivaten
Hedgepositie Elkien op macroniveau
Variabel rentende leningen

Cum. nog af te sluiten var.leningen
Waarvan her nanciering

300

200
150
100
50

Derivaten
Variabel rentende leningen

Cum. nog af te sluiten
Derivaten
Waarvan her nancierin
Variabel rentende leningen
Cum. nog af te sluiten var.leningen
Waarvan her nanciering

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 300
300

250

250

200

200
150

x euro 1 mln

-

ro 1 mln

x euro 1 mln

250

150
100
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Overzicht basisrenteleningen per 31-12-2013
Leningnummer
L165
L174
L175
L176
L177
L178
L198
L199
L200

Hoofdsom

Basisrente

10.000
10.000
10.000
12.500
6.250
6.250
5.000
5.000
5.000
70.000

3,930%
3,250%
3,310%
3,340%
3,340%
3,350%
4,975%
4,970%
4,960%

Creditspread
0,510%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,165%
0,280%
0,280%

Spread
herziening

Gem.
basisrente

Gem.
Creditspread

01-07-2019
01-02-2015
03-10-2016
02-05-2017
04-05-2015
02-05-2016
15-03-2015
15-02-2016
15-02-2016
3,76%

0,12%

Basisrenteleningen
Van de totale leningportefeuille ultimo 2013 bestaat

dan de nominale waarde. Elkien ziet dit als een beperkt risico,

€ 70 miljoen uit basisrenteleningen. De door Elkien afgeslo-

omdat de geldgevers de sectorbanken betreffen. Ook uit het

ten basisrenteleningen zijn verstrekt door de NWB Bank

verleden blijkt dat dit eigenlijk niet voorkomt. Het risico van

en de BNG Bank. Op deze leningen wordt een vaste basis

hoge kredietopslagen in de toekomst kan beperkt worden

rente betaald van gemiddeld 3,76% (2012: 3,99%). De

door te kiezen voor korte kredietopslag perioden.

credit spread die op deze leningen wordt betaald wordt
periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de gemid-

Marktwaarde derivaten

delde credit spread 0,12%. Het verval schema van de credit

Alle derivaten met een startdatum voor 31 december 2013 zijn

spread herzieningen is hieronder weergegeven:

gekoppeld aan een variabele lening, waardoor het renterisico
voortvloeiende uit de variabele lening gefixeerd c.q. afge-

Essentie basisrenteleningen

schermd wordt door het derivaat.

Een basisrentelening kan gezien worden als een combinatie
van een renteswap en een roll-over lening. Het voordeel

Voor de variabel rentende leningen is voor € 202 miljoen aan

van een basisrentelening is dat geen sprake is van margin

renteswap aangegaan om het variabel rente risico op deze

call verrekening (mogelijke storting van onderpand bij bank)

leningen af te dekken. Onderstaande tabel geeft een overzicht

en dat voor zeer lange looptijden gekozen kan worden. De

van de met banken aangegane derivaten en de door deze

basisrentelening bestaat uit een basisrente verhoogd met een

banken berekende marktwaarden per ultimo december 2013

kredietopslag voor een bepaalde periode. Deze periode is

(bedragen x € 1.000,-). De berekende marktwaarden door

door het WSW gesteld op minimaal vijf jaar.

banken worden getoetst door Elkien aan de hand van
Bloomberg. Bij de berekening van de marktwaarden is de

Risico creditspread

EUR Bloomberg Curve toegepast. Voor wat betreft de

Bij een basisrentelening is het risico dat de geldgever bij een

discount curve is de 45 eurocurve van toepassing.

kredietopslag herzieningsmoment de mogelijkheid heeft om
de lening op te zeggen. Indien één van de partijen van de
lening af wil, vindt alsnog marktwaardeverrekening plaats.
Hier loopt Elkien het risico dat meer betaald moet worden

De renteswaps hebben de volgende kenmerken:
Intern nummer Hoofdsom

Vaste rente% Variabele
rente%

Transactie
datum

Startdatum

Einddatum

Marktwaarde

ABN AMRO - CAP 5,5%
D2
5.000

16-02-2005

01-04-2005

01-04-2015

-

ABN AMRO - FLOOR 2,0%
D3
5.000

16-02-2005

01-04-2005

01-04-2015

-/- 130

BARCLAYS - Payer IRS
D26
7.500
D27
7.500
D25
7.500
D36
7.500
D35
7.500
10.000
D40
47.500

3
3
3
3
3
4
gem. 3,43

6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur

16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
05-01-2011
05-01-2011
24-02-2011

20-12-2010
20-12-2010
20-12-2010
01-10-2018
02-05-2016
01-07-2011

01-10-2058
01-09-2058
01-12-2058
01-10-2059
02-05-2058
01-05-2051
gem. 43 jr

-/- 1.551
-/- 1.568
-/- 1.514
-/- 592
-/- 981
-/- 2.184
-/- 8.390

BNG BANK - Payer IRS
D11
10.000
D14
5.000
D15
5.000
D16
5.000
10.000
D20
35.000

5
5
5
5
5
gem. 4,95

3m Eur
3m Eur
3m Eur
3m Eur
3m Eur

22-08-2007
24-07-2008
24-07-2008
24-07-2008
24-07-2008

01-07-2010
15-07-2009
15-10-2009
15-12-2009
02-08-2011

02-07-2035
15-07-2039
15-10-2039
15-12-2039
02-08-2041
gem. 28 jr

-/- 3.895
-/- 2.268
-/- 2.209
-/- 2.172
-/- 4.614
-/- 15.158

BNP PARIBAS - Payer IRS
D32
12.500
D28
7.500
D29
7.500
D31
7.500
D34
7.500
10.000
D41
52.500

3
3
3
3
4
4
gem. 3,38

6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur

24-11-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
04-01-2011
24-02-2011

16-06-2014
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
01-04-2016
30-09-2011

16-06-2060
01-09-2059
01-09-2059
02-07-2059
01-04-2058
01-05-2051
gem. 40 jr

-/- 1.330
-/- 1.564
-/- 1.564
-/- 1.621
-/- 1.211
-/- 2.269
-/- 9.559

CREDIT SUISSE - Payer IRS
D42
10.000
D43
10.000
D44
10.000
D45
10.000
10.000
D46
50.000

4
4
4
4
4
gem. 3,59

6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur

25-02-2011
02-03-2011
02-03-2011
02-03-2011
02-03-2011

01-11-2011
01-12-2011
01-03-2012
31-08-2012
30-11-2012

01-11-2051
01-12-2051
01-04-2052
01-05-2052
01-05-2052
gem. 39 jr

-/- 2.265
-/- 2.241
-/- 2.331
-/- 2.381
-/- 2.407
-/- 11.625
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Vervolg kenmerken renteswaps
Intern nummer Hoofdsom

Vaste rente% Variabele
rente%

Transactie
datum

Startdatum

Einddatum

Marktwaarde

DEUTSCHE BANK - Payer IRS
D33
12.500
D23
2.500
D24
7.500
D30
4.000
D38
7.500
D37
7.500
10.000
D39
51.500

3
3
3
3
3
3
4
gem. 3,33

6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur
6m Eur

24-11-2010
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
04-01-2011
04-01-2011
24-02-2011

01-09-2015
16-12-2010
16-12-2010
16-12-2010
01-08-2020
01-11-2019
01-04-2011

01-09-2060
02-08-2059
01-10-2058
01-11-2059
01-08-2060
01-11-2059
01-04-2051
gem. 43 jr

-/- 887
-/- 525
-/- 1.535
-/- 814
-/- 500
-/- 529
-/- 2.154
-/- 6.944

GOLDMAN SACHS - Payer IRS
D48
12.500
8.000
D47
20.500

3
3
gem. 3,25

6m Eur
6m Eur

18-08-2011
18-08-2011

01-07-2014
01-07-2013

01-07-2061
01-07-2061
gem. 47 jr

-/- 1.810
-/- 1.393
-/- 3.203

RABOBANK - Payer IRS
D9
7.500
7.500
D10
15.000

4
4
gem. 4,07

3m Eur
3m Eur

10-01-2007
10-01-2007

01-12-2008
01-12-2008

02-02-2037
01-12-2038
gem. 29 jr

-/- 2.168
-/- 1.977
-/- 4.145

Totaal

282.000

-/- 59.154

Credit Support Annex (CSA)’s en Break Clauses

sluiten dat zelfs grote banken failliet kunnen gaan. Een CSA

Met Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank

reduceert het kredietrisico.

en Goldman Sachs zijn zgn. CSA’s overeengekomen. CSA

Elkien heeft ultimo 2013 € 1,9 miljoen aan cash collateral

staat voor Credit Support Annex en is van toepassing bij

verstrekt aan banken. Dit is geld dat bij een stijgende rente

marktwaardeverrekening (margin calls). Bij een positieve

teruggestort wordt door de banken. Onderstaande tabel

marktwaarde van de afgesloten renteswaps loopt Elkien

verschaft inzicht in de ontwikkeling van de marktwaarde en

een potentieel kredietrisico op de bank. Het is niet uit te

margin call verplichting bij diverse rentescenario’s.

Tegenpartij
Barclays
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Rabobank

Margin call verplichting

Marktwaarde

Rente -1,0%

Rente +0,5%

-/- 8,0
-/- 9,1
-/-11,2
-/- 6,5
-/- 3,0
-/- 4,0
-/- 41,8

Rente -0,5%
-/- 15,2
-/- 17,3
-/- 18,7
-/- 14,1
-/- 6,3
-/- 5,7
-/- 77,3

-/- 23,9
-/- 27,2
-/- 27,4
-/- 23,2
-/- 10,4
-/- 7,6
-/- 119,7

-/- 2,0
-/- 2,2
-/- 4,9
-/- 0,3
-/- 0,3
-/- 2,5
-/- 12,2

Rente +1,0%
+ 3,0
+ 3,5
+ 0,5
+ 4,8
+2,0
-/- 1,2
+ 12,6

-/- 1,9

-/- 25,3

-/- 61,7

0,0

0,0

Doorgaans is sprake van een ISDA raamovereenkomst. De
uitzonderingen hierop zijn de BNG waarmee een Raamovereenkomst Financiele Derivaten (RFD) onder CSA is afgesloten
en de Rabobank Heerenveen-Gorredijk waarmee een Overeenkomst Financiele Derivaten (OFD) is afgesloten met een
Threshold van € 15,8 miljoen.
Met uitzondering van de BNG zijn met de overige banken
zgn. mutual break clauses overeengekomen. Dit betekent
dat Elkien of de tegenpartij het recht heeft om de transactie(s) op een toekomstig tijdstip te beëindigen. In alle gevallen ligt dat moment 10 jaar na transactiedatum. De break
clause vervalkalender van de hoofdsommen is als volgt:
Tegenpartij
Rabobank
Barclays
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Totaal

2018
15.000

Marktwaarde
-/- 4.145

15.000

-/- 4.145

2020

Marktwaarde

2021

Marktwaarde

22.500
35.000

-/- 4.633
-/- 6.079

26.500

-/- 3.761

84.000

-/- 14.473

25.000
17.500
50.000
25.000
20.500
138.000

-/- 3.757
-/- 3.480
-/- 11.625
-/- 3.183
-/- 3.203
-/- 25.248

10.11 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd
2012

2013
Aflossingsverplichting
komend boekjaar
Kasgeldleningen
Rekening-courant faciliteit
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

korter dan een jaar. De reële waarde van de schulden benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter

18.447
6.916

ervan. Met boeten verschuldigd voor vervroegde aflossing

18.709
22.000
21.603

dient rekening gehouden te worden indien en voor zover die
vervroegde aflossing bij de schuldeiser is aangekondigd of

25.363
5.461

62.312
8.023

2.426
3.709
8.899
45.858

3.054
2.614
9.043
85.046

op andere wijze vaststaat. Voor het in deze post opgenomen
kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij
naar de toelichting op de langlopende schulden.
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10.12 Niet uit de balans
blijkende verplichtingen

Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar is Elkien onderhoudsverplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van € 0,2 miljoen waarvan

Huurverplichtingen

de uitvoering nog ter hand moet worden genomen. Dit zal

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplich-

binnen één jaar plaatsvinden.

tingen van onroerend goed bedraagt in totaal € 3,7 miljoen.
Hiervan heeft € 2,8 miljoen een looptijd van meer dan een

Heffing saneringsfonds

jaar en € 0,7 miljoen een looptijd van meer dan 5 jaar heeft.

Elkien zal de komende 5 jaren naar verwachting in totaal

De huurverplichtingen lopen van 1 tot 5 jaar. Van de huur

€ 9,9 miljoen moeten afdragen aan door het Centraal Fonds

verplichtingen ultimo 2012 zijn in 2013 huurbetalingen in

voor de Volkshuisvesting opgelegde saneringsheffingen.

de winst-en-verliesrekening verwerkt van € 1,0 miljoen.

Deze middelen worden ingezet om noodlijdende corporaties
financieel er weer bovenop te helpen.

Operationele leases
Leasecontracten waarbij de voor-en nadelen geheel of nage-

WSW Obligo

noeg geheel verbonden zijn aan Elkien, maar het eigendom

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Elkien een obligo

niet bij Elkien ligt, worden verantwoord als operationele

verplichting jegens het WSW van 3,85% van de restschuld

leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing

van de door Elkien opgenomen, door het WSW geborgde

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen

leningen. Een obligo is een voorwaardelijke verplichting van

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en

de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te

verliesrekening over de looptijd van het contract.

maken. Door de obligoverplichting staan deelnemers onder-

Eind 2013 heeft Elkien ten aanzien van haar wagenpark

ling garant voor elkaar. Deze verplichting is voorwaardelijk:

leaseverplichtingen ter grootte van € 1,1 miljoen

zolang de borgstellingsreserve van het WSW voldoende is

(2012: € 1,8 miljoen). Deze leaseverplichting is in onder-

om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers

staande tabel nader toegelicht.

over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligo
verplichting. Het WSW is sinds zijn oprichting in 1983 nog

Bedragen x € 1.000
Leaseverplichting

< 1 jaar
486

> 1 jaar
< 5 jaar
616

> 5 jaar

Totaal

-

1.102

nooit aangesproken op de afgegeven borgstelling. Door de
solide risicomonitoring is het ook niet waarschijnlijk dat dit
zal gebeuren, het WSW stelt eisen aan de kredietwaardigheid van alle individuele deelnemers.
Ultimo 2013 bedraagt de voorwaardelijke verplichting voor

Gedurende het verslagjaar zijn in de winst-en-verliesrekening

Elkien € 18,2 miljoen. Indien het WSW dit obligo zou op

verwerkt (bedragen x € 1.000,-):

eisen dient Elkien het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW
over te maken. Elkien verwacht indien noodzakelijk aan deze

Minimale leasebetalingen

738

verplichting te kunnen voldoen door het nog niet benutte

Voorwaardelijke leasebetalingen

102

deel van het bestaande financieringskrediet aan te spreken,
en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen

Investeringsverplichtingen

het aanwezige faciliteringsvolume.

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor
nieuwbouw tot een bedrag van € 2,6 miljoen. Deze ver-

Toezichtbelemmerende bepalingen derivaten

plichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling in een

De onderliggende contracten bevatten bepalingen die

periode van 1 jaar ná balansdatum.

uitgelegd zouden kunnen worden als toezicht belemme-

10.13 Verbonden partijen
rende bepalingen. Op grond van de beleidsregels van de

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtsperso-

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties van

nen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

5 september 2013, nr. 2013-000051585 dient Elkien een plan

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitge

van aanpak op te stellen voor de afbouw van dat deel van de

oefend, zoals bijvoorbeeld Stichting PAVO, Stichting Geef

derivatenportefeuille waarbij sprake is van toezichtbelemme-

en Stichting van Federatie van Leeuwarder Woningcorpo-

rende bepalingen. Door de externe toezichthouder, het CFV,

raties. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap

zijn nog geen aanwijzingen gegeven over de aard en inhoud

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden

van het op te stellen plan van aanpak. In de voorliggende

partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutel

jaarrekening is hier derhalve geen rekening mee gehou-

functionarissen in het management van Elkien en nauwe

den. De onderliggende derivaten zijn momenteel voor de

verwanten zijn verbonden partijen.

negatieve marktwaarde van € 59,2 miljoen begrepen in een

Met de meeste van haar deelnemingen heeft Elkien naast

hedge relatie. Bij een eventuele afwikkeling van deze con-

haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie. Feitelijk

tracten zal de negatieve marktwaarde worden toegerekend

vinden er geen of zeer geringe activiteiten in de deelne-

aan de resterende periode van de hedge relatie. Zie hiervoor

mingen plaats. Indien er transacties plaatsvinden, zijn deze

ook paragraaf 10 toelichting langlopende leningen onder-

gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij

deel financiële instrumenten. Elkien heeft niet de intentie om

marktconforme condities zijn overeengekomen.

deze contracten af te wikkelen.
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11 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Opbrengsten

11.4 Netto verkoopresultaat
vastgoedportefeuille

11.1 Huuropbrengsten

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Af: h
 uurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid

2013

2012

88.442
4.988
93.430
-/- 2.795
-/- 487
90.148

84.771
5.011
89.782
-/- 2.712
-/- 356
86.714

De “te ontvangen nettohuur” is gewijzigd als gevolg van:
•	verhoging van de huren wegens algemene huurverho-

Netto- opbrengst verkopen
bestaand bezit
Af: Boekwaarde
Verkoopresultaat bestaand bezit
Netto verkoopopbrengst Vastgoed
bestemd voor de verkoop
Netto verkoopopbrengst
Onderhanden projecten

Aantal verkochte woningen
bestaand bezit

2013

2012

12.194
-/- 8.892
3.302

12.002
-/- 8.575
3.427

-/- 51

1

3.251

3.428

109

117

ging, harmonisatie en wegens woningverbetering tot een
bedrag van € 2,8 miljoen;
•	het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen tot een bedrag

11.5 Geactiveerde productie
ten behoeve van het eigen bedrijf

van € 1,3 miljoen;
•	Verkopen en sloop van woningen in exploitatie
-/- € 0,4 miljoen.

Geactiveerde productie m.b.t.
nieuwbouw koop-/huurwoningen

11.2 Vergoedingen

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: te verrekenen met huurders
Af: vergoedingsderving wegens leegstand

2013

2012

6.036
-/- 898
-/- 208
4.930

5.959
-/- 736
-/- 167
5.056

2013

2012

Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie

62

104

Jaarlijkse bijdrage WVG

32
94

65
169

2012

1.103
1.103

1.839
1.839

11.6 Overige bedrijfsopbrengsten

Beheerdiensten
Overige

11.3 Overheidsbijdragen

2013

2013

2012

214
210
424

167
148
315

Lasten
11.7 Afschrijvingen materiële
vaste activa en vastgoedportefeuille

Afschrijving onroerende zaken
ten dienste van de exploitatie

2013

2012

1.006
1.006

1.325
1.325

11.8 Overige waardeveranderingen materiële
vaste activa en vastgoedportefeuille
2013

2012

Afboeking nieuwbouw huur projecten
Heeg Talmastate Fase 3A
Leeuwarden Heechterp/Schieringen
Grou MFC Fase 2
Leeuwarden Vrijheidswijk Plan D
Langezwaag Klamp
Gorredijk De Miente
Leeuwarden Wilgenstraat
Diverse locaties
Subtotaal

54
27
14
2
1
249
347

116
277
129
144
192
104
257
870
2.089

Afboeking nieuwbouw koop projecten
Grou Prinsessenbuurt
Beetsterzwaag Lyndenprk
Leeuwarden Bonkevaart
Leeuwarden Poststraat
Leeuwarden Tweebaksmarkt
Wergea Grut Palma
Grou Groene Kruis gebouw
Diverse locaties
Subtotaal

204
-/- 100
13
117

376
1.692
367
801
163
435
486
4.320

2013

2012

2.842

-

17.710
2.580
2.473
-/- 384

14.202
4.958
-

Waardeveranderingen
Afwaardering kantoorpand Marshallweg
Afwaardering woningverbetering en
project afronding
Marktwaarde gesloopte bezit
Leeuwarden Nylan fase 1
Gorredijk De Vlecke fase 2
Gorredijk Stokerij 4 woningen omgezet
van koop naar huur
Bolsward Arriva terrein
Wijnjewoude Welfingstraat
IJlst J.Hoomansstraat
Leeuwarden Voorstreek
Leeuwarden Westeinde Commerciële
ruimte
Leeuwarden Westeinde Appartementen
Leeuwarden Troelstrawei
Leeuwarden Tolhuis/De Bonkevaart
Leeuwarden Oostergoplein
Leeuwarden Techum Heijmans
Subtotaal

490
-

2.091
94
1.097
1.278

25.711

51
740
1.388
1.653
4.046
1.506
33.104

Totaal

26.175

39.513
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Kantoorpand Marshallweg

11.9 Onderhoudslasten

Het kantoorpand aan de Marshallweg te Leeuwarden hebben
we in 2013 verhuurd aan een zorginstelling, dit pand was
voor 2013 in gebruik als eigen kantoorpand. Het pand was
gerubriceerd onder de activa ten dienste van de exploitatie

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

en is in 2013 gerubriceerd onder vastgoedbeleggingen.

2013

2012

3.734
13.293
17.027

4.835
13.546
18.381

Het pand wordt nu gewaardeerd tegen marktwaarde en
voorheen tegen historisch kostprijs. Dit leidt tot een afwaardering van € 2,8 miljoen.

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Nieuwbouw huur projecten
We hebben besloten om een aantal huurprojecten geheel stop
te zetten. Dit leidt ertoe dat we een totaal van € 347.000 zijn
in ontwikkeling zijnde huurprojecten volledig hebben afge-

Planmatig onderhoud
Storingsonderhoud
Mutatieonderhoud

boekt. Deze maken geen onderdeel meer uit van de balans

2013
13.293
2.711
1.023
17.027

2012
13.546
3.192
1.643
18.381

2013
185
181
366

2012
473
521
994

positie sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie.
Nieuwbouw koop projecten

11.10 Leefbaarheid

In 2013 hebben we besloten om een aantal koopprojecten
geheel stop te zetten. Dit leidt ertoe dat we in totaal voor
€ 117.000 in ontwikkeling zijnde koopprojecten volledig hebben afgeboekt. Deze maken geen onderdeel meer uit van de

Fysieke leefbaarheid
Sociale leefbaarheid

balanspositie vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop.
Waardeveranderingen
Ter bepaling van de waardeveranderingen van het sociaal

11.11 Lasten servicecontracten

vastgoed in exploitatie werd tot en met 2012 als basis
genomen minimumwaardering, wat inhoudt waardering
tegen historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde. In 2013
waarderen we tegen marktwaarde. Dit leidt tot een waardevermindering in 2013 van € 25,7 miljoen.
Bijzondere waardevermindering
Er zijn geen bijzondere waardeverminderingen geweest in 2013.

Onderhoudskosten exploitatie
leveringen en diensten
Af: uren eigen dienst
Verwarmingskosten
Elektrakosten
Waterkosten
Kosten/premie glasverzekering
Overige directe exploitatielasten

2013

2012

2.893
-/- 406
1.059
658
75
297
115
4.691

2.664
-/- 474
1.161
603
70
305
131
4.460

11.12 Overige bedrijfslasten

11.13 Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountants-

Beheerkosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Externe advieskosten en benchmarking
Accountantskosten
Communicatie en marketing
Automatiseringskosten
Bestuurskosten
Overige beheerkosten
Subtotaal beheerskosten

2013

2012

3.423
1.311
411
344
326
1.679
482
1.919
9.895

2.749
1.557
364
325
387
1.677
581
2.245
9.885

Heffingen en zakelijke bedrijfslasten
Belastingen
Verzekeringen
Juridische kosten, incasso e.d.
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Contributie landelijke federatie
CFV heffingen
Overige zakelijke bedrijfslasten
Subtotaal heffingen en
zakelijke bedrijfslasten

5.032
605
156
107
110
4.256
670

4.856
385
98
66
115
922

10.936

6.442

Totaal overige bedrijfslasten

20.831

16.327

honoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

2013
87
21
108

2012
87
83
170

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Elkien zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties
en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet
toezicht accountantsorganisaties).

In 2013 moeten we voor het eerst de sanering- en verhuurdersheffing betalen van in totaal € 4,3 miljoen.
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11.14 Financiële baten en lasten

11.15 Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2013
Waardeveranderingen van financiële
vaste activa en van effecten
Afwaardering (langlopende) vordering
Rentebaten
Geactiveerde rente materiële
vaste activa
- Onroerende en roerende zaken in
ontwikkeling
Rente financiële vaste activa
- Te vorderen subsidie BWS
- Overige financiële vaste activa
Rente op vorderingen
Rente op liquide middelen
Geactiveerde kosten herstructurering
derivaten
Rentelasten
Toegevoegde rente aan:
Egalisatierekeningen
Rente langlopende schulden:
Leningen
Rente kortlopende schulden
Afschrijving geactiveerde kosten
herstructurering derivaten
Overige

Saldo financiële baten en lasten

-

2012

-/- 2.468
-/- 2.468

737

1.293

33
153
16
796

38
98
8
813

1.735

2.250

-/- 33

-/- 38

-/- 19.949

-/- 18.802

-/- 538
-/- 174
-/- 20.695

-/- 538
-/- 19.378

-/- 18.960

-/- 19.596

De te activeren rente bedraagt 4% en is gebaseerd op de
gemiddelde vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille inclusief derivaten. We hebben voorzichtigheidshalve

Acute belastingen
Eenmalige aanpassing actieve latentie
Mutatie latentie verliescompensatie
resultaat boekjaar
(incl. correcties voorgaande jaren)
Overige mutaties latente belastingen
Totaal

2013
-

2012
-

953
-/- 1.629
-/- 676

413
-/- 3.450
-/- 3.037

De acute belastinglast over 2013 is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening
Bij: fiscaal niet aftrekbare kosten
Bijzondere waardeverminderingen
Storting CFV
Niet aftrekbare rentelasten en soortgelijke kosten
Vrijval agio leningen u/g
Dotatie/vrijval voorzieningen/kort lopende schulden
Restitutie kosten betreffende de onbelaste periode
Oort

Af: fiscaal aftrekbare kosten
Fiscale afschrijvingen hoger dan commerciële
afschrijvingen
Overheidsbijdragen
Fiscaal resultaat projectontwikkeling lager dan
commercieel resultaat
De-activering niveauverbetering
Afschrijving disagio op leningen o/g en derivaten
Lager fiscaal resultaat verkochte woningen
Dotatie/vrijval voorzieningen

een langlopende vordering opgenomen onder de financiële
vaste activa afgewaardeerd.

Belastbaar bedrag voor verliescompensatie
Fiscale verlies compensatie
Belastbaar bedrag boekjaar
Te betalen belasting

2013
-/- 9.854

35.159
4.000
571
27
1.933
41
41.731

-/- 1.000
-/- 94
-/- 6.179
-/- 13.169
-/-1.037
-/- 4.007
-/- 1.058
-/- 26.544
5.333
5.333
-

Na de toevoeging van de fiscale verliescompensatie over 2013

Toelichting op mutatie

is het totaal van het te verrekenen fiscaal verlies per 31 decem-

De mutatie in de bedrijfswaarde is € 103,5 miljoen euro ten

ber 2013 gecumuleerd tot een totaalbedrag van € 7,2 miljoen.

opzichte van voorgaand boekjaar.

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%.

In de tabel zijn de oorzaken gespecificeerd. De achterliggen-

De lagere effectieve belastingdruk van 0% wordt veroorzaakt

de belangrijkste oorzaken van de mutaties zijn de volgende:

door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal

•	Door autonome waarde mutaties, dit betreft een vrijval

vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft onder meer

van € 45,8 miljoen aan kastromen en het effect van één

verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwik-

jaar opschuiven bedraagt € 64,3. Per saldo € 18,5 miljoen.

keling, afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van
interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van het Centraal
Fonds Volkshuisvesting.

•	Door voorraadmutaties, dit betreft nieuwbouw, verkoop
en sloop, neemt de bedrijfswaarde per saldo met
€ 30,9 miljoen toe.
•	Door parameterwijzigingen, die met name worden

11.16 Mutatie bedrijfswaarde
materiele vaste activa

veroorzaakt door een hogere huur bij mutatie en lager
ingerekende onderhoudslasten stijgt de bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde van het sociale vastgoed bedraagt ultimo
2013 € 852 miljoen (2012: € 748,5 miljoen). De bedrijfswaar-

met € 32,2 miljoen.
De beleidswijzingen betreft met name het effect van het
•	

de is in het verslagjaar toegenomen met afgerond

optrekken naar markthuur bij mutatie en de sanerings-en

€ 103,5 miljoen ten opzichte van de bedrijfswaarde per

verhuurder heffingen die niet meer beperkt zijn tot

ultimo het voorgaande verslagjaar.

alleen het eerste jaar. Per saldo een positief effect
van € 21,9 miljoen.

De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:
(bedragen x € 1.000,-)
Autonome waarde mutatie

18.465

Voorraadmutaties

30.925

Parameterwijzigingen

32.183

Beleidswijzigingen

21.890
103.463
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12 Overige informatie
Werknemers
Gedurende het jaar 2013 had de corporatie gemiddeld
184,42 werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op het
aantal fulltime equivalenten. Elkien heeft geen werknemers
buiten Nederland.
Bestuurders en commissarissen
Per ultimo 2013 wordt het Bestuur gevormd door één Bestuurder die benoemd is voor onbepaalde tijd. Voor het inkomensbeleid voor het Bestuur volgt Elkien de aanbevelingen van de
Beloningscode VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). Voor de honorering van commissarissen volgt de raad
de code voor honorering van commissarissen in woningcorporaties, welke geldt vanaf 1 juli 2010 en onderdeel uitmaakt van
de vernieuwde Governance Code Woningcorporaties.
Directeur-bestuurder en commissarissen
De bezoldiging van de directeur-bestuurder, conform de
regeling bezoldigingscomponenten WNT, kan als volgt
worden gespecificeerd.
Periodiek
betaalde
beloningen**
Directeur-bestuurder

Beloningen
betaalbaar
op termijn

136.011

Uitkering bij
beëindiging
dienstverband

48.438

-

Totale
bezoldiging

Duur van het
dienstverband
in het jaar

184.449

365

Omvang van het
dienstverband
1 fte

De bezoldiging van de bestuurder omvat:

Interim niet-functionarissen

•	periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale

Elkien herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief

lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte,

d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen

ter beschikking stelling van auto en presentiegelden),

met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen en heeft

•	beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten,

deze categorie in lijn met de door de minister voorgestelde

VUT, variabele (lange termijn) beloningen, sabbatical

gedragslijn niet in de WNT-verantwoording betrokken.

leave en jubileumuitkeringen),
• uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en

Raad van Commissarissen

• winstdelingen en bonusbetalingen.

Er is in totaal aan de raad van commissarissen een vergoe-

** In de periodiek betaalde beloningen 2013 is geen bedrag

ding betaald van € 60.000. De honorering van de voorzitter

opgenomen voor de in 2013 over de beloning 2013 af te
dragen crisisheffing.

bedraagt € 12.000 en voor leden € 8.000.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als

De overige belastbare vergoedingen Raad van Commissarissen

volgt worden gespecificeerd:

betreffen kilometervergoedingen.

Als lid van de Raad Overige kosten
van Commissarissen vergoedingen
(excl. BTW)
(excl. BTW)
2012
2013
2012
2013
Functie
Voorzitter Jacob Dijkstra

12.000

13.500

-

812

Vice-voorzitter
Drs. Bert Endedijk
Lid Ir. Marjo Dijkstra
Lid Koos Gerlofs
Lid Drs. Marian Valk
Lid Drs. Evert Wind
Lid Drs. Joke van Leeuwen

8.000

9.500

-

571

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

9.500
9.500
9.500
9.500
9.500

607
797
49
297
-

571
571
571
571
571

60.000

70.500

1.750

4.241

Totaal

Bestuur,

Toelichting bij de het samenstellen van de WNT verantwoording. Bij de samenstelling van bovenstaande verantwoording
uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT
d.d. 26 februari 2014 van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
Heerenveen, 27 mei 2014
Stichting Elkien

Raad van Commissarissen,

Alex Bonnema
Directeur-bestuurder
Jacob Dijkstra

Bert Endedijk

Voorzitter

Vice-voorzitter

Marjo Dijkstra

Koos Gerlofs

Lid

Lid

Marian Valk

Evert Wind

Lid

Lid

Joke van Leeuwen
Lid
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13 Overige gegevens
13.1 Statutaire resultaatbestemming
Aan het resultaat van de stichting mag statutair geen andere
bestemming worden gegeven dan het bevorderen van het
doel van de stichting. Elkien stelt zich tot doel uitsluitend op
het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn in de
regio Friesland.

13.2 Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad van commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat
over 2013, zijnde negatief € 10,5 miljoen is onttrokken aan
het eigen vermogen.

13.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Elkien is voornemens om per 1 januari 2015 te fuseren met
woningcorporatie de Wieren uit Sneek. De intentieovereenkomst hiertoe is getekend op 18 april 2014. Het definitieve
besluit volgt 1 juli 2014 waarna de daartoe geeigende stakeholders om hun instemming wordt gevraagd.

13.4 Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij
de jaarrekening is op de volgende pagina’s opgenomen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Controleverklaring
Aan:
het bestuur van Stichting Elkien van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Elkien
Aan: het bestuur van Stichting Elkien
Aan: het bestuur van Stichting Elkien

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening
Verklaring
betreffende
de jaarrekening
Wij
hebben de in dit
verslag opgenomen
jaarrekening 2013 van Stichting Elkien te Heerenveen
Verklaring
de jaarrekening
Wij
hebben deDeze
inbetreffende
ditjaarrekening
verslag opgenomen
jaarrekening
2013
Stichting
Elkien
teresultatenrekening
Heerenveen
gecontroleerd.
bestaat
uit
de balans per
31van
december
2013
en de
Aan:
het bestuurbetreffende
van Stichting Elkien
Verklaring
de
jaarrekening
gecontroleerd.
Deze
bestaat
uit de balans
per
31
december
en te
deHeerenveen
resultatenrekening
over
2013
metdedein
toelichting,
zijn
opgenomen
een
overzicht
van de2013
gehanteerde
grondslagen
Wij
hebben
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rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Elkien per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2013, in alle van materieel belang zijnde aspecten,
voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol
WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde
jaarverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek
of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde
bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en of de in artikel 2: 392 lid
1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 391, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Groningen, 27 mei 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs H.D.M. Plomp RA

104 | 105

