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Jaarrekening

“Ik ben er enorm trots op
dat in 2011 grote stappen
zijn gezet”.

voorwoord
Veranderende tijden vragen om bondgenootschap. In 2010 formuleerden
wij onze strategie om in 2015 de realistische buur(t)corporatie voor beter
wonen in Fryslân te zijn. De effecten die we daarmee beogen zijn dat we
samen met anderen meer bereiken, dat we transparant over onze keuzes en
ons handelen zijn en dat we buurten versterken. Wie had gedacht dat ons
gevoel voor deze richting zo snel bewaarheid zou worden? In een tijd
waarin bezuinigingen, begrotingstekorten en een economische crisis onze
agenda’s bepalen, is er een noodzaak om de handen ineen te slaan.
We moeten ervoor waken dat we ons niet terugtrekken op het eigen eiland.
Samen meer bereiken voor onze klanten die we dat gunnen. En niet alleen
omdat we dat graag willen, de tijdgeest vraagt bondgenootschap van ons.
Ondanks dat ik van mening ben dat we de tijd van individuele successen achter ons moeten laten, heb
ik de plicht om in dit jaarverslag melding te doen van onze eigen resultaten. Het jaar 2011 gaat de
boeken in als één van de belangrijkste jaren in onze bedrijfsgeschiedenis. Het jaar waarin we een
grote slag hebben gemaakt om de traditionele corporatie te ontgroeien. Elkien is de onderneming die
zich nu en in de toekomst volledig inricht en uitrust om maximaal maatschappelijk rendement te
creëren. Wij reiken de helpende hand aan onze huurders. Ik kan me geen doelgroep indenken die het
in deze tijd zwaarder voor de kiezen krijgt dan onze doelgroep. Wij bieden mensen met een
bescheiden inkomen de mogelijkheid om betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig te wonen.
Bovendien streven wij naar sterkere buurten. Bewoners die zelf verantwoordelijkheid dragen in het
verbeteren van hun buurt, blijven we bij passende initiatieven ondersteunen. We blijven stappen
zetten in de ontwikkeling van een realistische onderneming én blijven een sociale en maatschappelijk
betrokken woningcorporatie.
Ik ben er enorm trots op dat in 2011 grote stappen zijn gemaakt. We realiseren ons dat we ons
moeten richten op onze kerntaken om zodoende in 2015 maatschappelijke meerwaarde te kunnen
blijven leveren. Nagenoeg alle doelen die wij ons voor het afgelopen jaar gesteld hadden, zijn met
dank aan de inzet van onze medewerkers bereikt. U leest daar meer over in dit jaarverslag. Het brengt
ons een stap dichter bij de strategische effecten die we beogen: we willen samen meer bereiken op
een transparante wijze en de buurten waar we actief zijn versterken. In ons contact met stakeholders
merken we dat onze inzet meer en meer wordt begrepen en talrijk wordt gedeeld. We zijn het
weliswaar niet altijd eens, maar er is respect voor elkaars standpunten en de wederzijdse bereidheid
om goede argumenten mee te wegen. Het bereiken van onze missie in 2015 is een continu proces en
er valt nog veel te vervolmaken. We geven u daarom inzicht in de stappen die we in 2011 hebben
gezet en een doorkijk naar het jaar 2012.
De opzet van dit jaarverslag is anders dan wat u gewend bent. In dit jaarverslag lichten wij allereerst
toe wat ons drijft. Het geeft u een kijkje in de ziel van Elkien. Wij willen u enthousiast maken voor
het nieuwe geluid dat we laten horen. Daarnaast bevat dit jaarverslag natuurlijk alle gegevens die de
wetgevers en belanghouders verlangen, zoals onze inspanningen op de prestatievelden.
Alex Bonnema
Directeur bestuurder Elkien
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Verslag van de Raad van
Commissarissen
De volkshuisvesting, ook in Fryslân, staat volop in de schijnwerpers. Dit in een context van veelal
negatieve economische ontwikkelingen, een aankondigende krimp en Europese wet- en regel
geving. Tegelijk ervaren wij het belang om ook op termijn een wezenlijke rol te blijven spelen
voor onze doelgroep. Dat vergt afgewogen keuzes en bepaling van een duidelijke richting die
billijk, zorgvuldig maar vooral verantwoord is. De Raad van Commissarissen ervaart betrokken
heid, flexibiliteit en inzet van de medewerkers om te anticiperen op de toekomstige
ontwikkelingen.

De toename van wet- en regelgeving maakt het zeker niet

commissaris omdat hun statutaire zittingstermijn, van twee

eenvoudig, maar de processen zijn boeiend en plaatsen de

termijnen van vier jaar, afliep. De heer Top was commissaris op

organisatie en de raad als toezichthouder voor nieuwe uit

voordracht van Huurdersplatform Nieuw Elan. Graag willen wij

dagingen. In combinatie met genoemde externe uitdagingen

de afgetreden commissarissen ook via dit verslag hartelijk

hebben wij ook in 2011 de ontwikkelingen bij Elkien gevolgd,

danken voor hun betrokkenheid, inzet en betekenis voor onze

aan de vastgestelde kaders getoetst en zo aan onze

corporatie en haar rechtsvoorgangers.

commissarisfunctie invulling gegeven. Graag geven wij u
inzicht in onze activiteiten. In dit verslag leggen wij hierover

Voor de drie vacatures is in 2011 een wervingsprocedure

verantwoording af.

gestart met advertenties in de regionale dagbladen en
sollicitatiegesprekken. Voor de vacatures zijn vooraf door de

Het reglement

Raad van Commissarissen, op voordracht van de remuneratie

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van

commissie, de profielen getoetst. De kandidaten dienden

Commissarissen staan in de artikelen 15 tot en met 27 van

generalisten te zijn die de problematiek van een krimpend

onze statuten. Dit reglement staat op onze website. In het

plattelandsgebied in relatie tot de ontwikkelingen in de grote

Reglement voor de Raad van Commissarissen hebben we een

stad kunnen duiden. Naast onder andere bestuurlijke

aantal onderwerpen verder uitgewerkt.

kwaliteiten en ervaring met strategische besluitvormings
processen werd het accent gelegd op de volgende aandachts

Afgelopen jaar hebben wij ons in algemene zin georiënteerd

gebieden:

op de volgende onderwerpen:

n

relevante kennis op het gebied van HRM en

n

de realisatie van onze doelstellingen;

n

de realisatie van onze volkshuisvestelijke opgave;

n

organisatieontwikkeling;
(juridische) kennis en expertise om risico’s te kunnen duiden;

n

de strategie en risico’s van onze activiteiten;

n

kennis van de Friese samenleving en betrokken bij de

n

de opzet en werking van de interne

doelgroep van Elkien.

risicobeheersing- en controlesystemen;
n

het kwaliteitsbeleid;

Eén commissaris diende te worden aangesteld op voordracht

n

de financiële verslaglegging;

van Nieuw Elan. Nieuw Elan is volledig betrokken geweest bij

n

de naleving van wet- en regelgeving.

de werving en de sollicitatiegesprekken. Dit is zowel door

De kaders die de Raad van Commissarissen daarbij gebruikt

Nieuw Elan als Elkien zeer positief ervaren.

zijn: het BBSH, ons strategisch plan, het jaarlijkse bedrijfsplan,
de begroting, ons strategisch voorraadbeleid en de financiële

Na een zorgvuldig proces zijn in de vergadering van 12 juli

en volkshuisvestelijke kaders.

2011 mevrouw M.I.A. Valk uit Heerenveen, de heer E. Wind uit
Leeuwarden en mevrouw J.F. van Leeuwen uit Heerenveen

Samenstelling Raad van
Commissarissen

benoemd. De heer E. Wind is benoemd op voordracht van
Huurdersplatform Nieuw Elan.
De heer J. Dijkstra (voorzitter) en mevrouw M. Dijkstra zijn in

Mutaties in de Raad van Commissarissen in 2011

de vergadering van 11 april 2011 herbenoemd voor een

Drie commissarissen, mevrouw L.J.A.J. van den Broek, de heer

periode van vier jaar. Voorafgaande aan het besluit zijn beiden

M. Kuipers en de heer J. Top zijn in 2011 teruggetreden als

geconsulteerd over een volgende zittingstermijn.
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Samenstelling Raad van Commissarissen Elkien
31 december 2011

Naam

Benoemd
in

Zitting
tot

Beroep

Nevenfuncties

Honorarium
2011

Jacob Dijkstra (m)
(1958)
Voorzitter en
Lid remuneratiecommissie

2007

2015
(niet herbenoembaar)

Senior partner bij
Twynstra Gudde
Adviseurs en Managers
Directeur Twynstra
Gudde Interim
Management

Lid Raad van Commissarissen
coöperatie ENO
zorgverzekeringen in Deventer
Lid stichting Quadra
Lid Commissarissen panel
Erasmus Universiteit

€ 12.750

Drs. Bert Endedijk (m)
(1951)
Vicevoorzitter en lid
auditcommissie
(benoemd op voordracht van de
huurdersvereniging)

2008

2012
(herbenoembaar)

Algemeen directeur
VBKmedia

Lid Raad van Commissarissen
Rabobank IJsseldelta
Commissaris Regionaal
Overslagcentrum Kampen
Lid Generale College voor het
opzicht in de PKN

€ 8.750

Ir. Marjo Dijkstra (v)
(1947)
Lid en lid commissie
klant & wonen

2007

2015
(niet herbenoembaar)

Adviseur volkshuis
vesting & ruimtelijke
ordening

Lid Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Mitros,
Utrecht
Bestuurslid Stichting
Engelbewaarder
Voorzitter Stichting SBW

€ 8.750

Koos Gerlofs (m)
(1943)
Lid en lid audit
commissie

2010

2014
(herbenoembaar)

Voorheen hoofd
internationale
onroerend goed
beleggingen TKP
Pensioenfonds

Commissaris bij:
- CBRE Dutch Residential Fund
- CBRE Dutch Office Fund
- CBRE Dutch Retail Fund
- Vastgoedfonds
- Stationslocaties
Lid Raad van Advies Hanzevast
Adviseur Q-Park N.V.
Non-executive director Aurora
Londen
Adviseur European Investors
New York

€ 8.750

Drs. Marian Valk (v)
(1968)
Lid en lid audit- en
remuneratiecommissie

2011

2015
(herbenoembaar)

Interim management en
consultancy

Lid Raad van Toezicht bij
MEE Drenthe

€ 4.750
(periode juli
t/m
december)

Drs. Evert Wind (m)
(1949)
Lid en lid commissie
klant & wonen
(benoemd op voordracht van de
huurdersvereniging)

2011

2015
(herbenoembaar)

Senior Adviseur
Directie Kamer van
Koophandel Noord
Nederland

Lid Raad van Toezicht VVV
Fryslân
Lid Raad van Advies
Technologiecentrum NoordNederland

€ 4.750
(periode juli
t/m
december)

Joke van Leeuwen,
arts, MWO (v)
(1960)
Lid en lid commissie
klant & wonen

2011

2015
(herbenoembaar)

Hoofd behandeldienst /
1e geneeskundige
Stichting MagentaZorg

Lid Raad van Toezicht Stichting
De Hoven, Wonen/Welzijn/
Zorg, Groningen

€ 4.750
(periode juli
t/m
december)
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Voordracht huurdersorganisaties

De auditcommissie vergaderde in 2011 zeven keer. De

Naast de heer E. Wind, op voordracht van Huurdersplatform

volgende onderwerpen kwamen aan bod: jaarverslag 2010,

Nieuw Elan, heeft de heer B.A. Endedijk op voordracht

perioderapportages, benoeming nieuwe accountant,

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zitting in de

solvabiliteits- en continuïteitsoordeel door Centraal Fonds

Raad van Commissarissen. De leden van de raad zijn in formele

Volkshuisvesting, analyse Corporatie in Perspectief, control

zin onafhankelijk. (Dit in verband met artikel III.2.2 van de

statuut, jaarrekeningen verbindingen, controle agenda van

Governancecode Woningcorporaties.)

accountant en controller, uitkomsten interne audit projecten
controle, wijzigingen in de RJ 645, managementletter

Geen tegenstrijdige belangen

accountant, kaderbrief en bedrijfsplan/begroting 2012,

Volgens onze informatie en toetsing waren er in 2011 geen

financiële sturingskader Elkien, ontwikkeling van de verkoop,

tegenstrijdige belangen bij de leden van het bestuur, leden

leegstand en treasury. Met betrekking tot treasury hebben de

van de Raad van Commissarissen en externe accountants in

eigentijdse financieringsmogelijkheden en de derivaten

relatie tot Elkien.

portefeuille zorgvuldig aandacht gehad. Voor de goedkeuring
van de bestuursbesluiten over derivaten is een second opinion

Kerncommissies Raad van
Commissarissen

gevraagd.
Remuneratiecommissie
Leden per 31 december 2011: J. Dijkstra en M.I.A. Valk.

Auditcommissie, remuneratiecommissie en

Mevrouw Van den Broek en de heer Top zijn in 2011 terug

commissie klant & wonen

getreden als lid van de Raad van Commissarissen en daarmee

De Raad van Commissarissen had in 2011 drie kerncommissies:

ook als lid van de remuneratiecommissie. In hun plaats is

de audit-, de remuneratie- en de commissie klant & wonen.

mevrouw Valk benoemd, waardoor de commissie nu uit twee

Van de commissievergaderingen wordt een verslag opgemaakt

leden bestaat.

en besproken in de RvC vergadering. Tevens wordt over de
inhoud mondeling gerapporteerd.

De remuneratiecommissie bereidt besluiten voor van de Raad
van Commissarissen over de benoeming en bezoldiging van

Auditcommissie

de leden van het bestuur. Verder formuleert en onderhoudt de

Leden per 31 december 2011: B.A. Endedijk, J.K. Gerlofs en

commissie de profielschets van de Raad van Commissarissen

M.I.A. Valk. De heer Kuipers is in 2011 teruggetreden als lid

en beoordeelt zij het functioneren van het bestuur.

van de Raad van Commissarissen en daarmee ook als lid van
de auditcommissie. In zijn plaats is mevrouw Valk benoemd.

De remuneratiecommissie vergaderde in 2011 vijf keer.

Naast de commissieleden nam ook de Bestuurder deel aan

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: honorering en

de vergadering als ook, afhankelijk van het onderwerp, diverse

arbeidsvoorwaarden bestuur, honorering Raad van

functionarissen vanuit de organisatie. De accountant was

Commissarissen, profielen Raad van Commissarissen, vacatures

driemaal bij de vergadering aanwezig.

Raad van Commissarissen en voorbereiding zelfevaluatie Raad
van Commissarissen. De remuneratiecommissie heeft haar

De auditcommissie bekijkt het proces van de financiële
verslaglegging, het systeem van interne beheersing en
controle van financiële risico’s, het controleproces van de
accountant, het treasurybeleid en de naleving van wet- en
regelgeving. Daarnaast adviseert de auditcommissie jaarlijks
over de verlenging van de opdracht aan de aangestelde
accountant.

bevindingen en adviezen steeds gerapporteerd aan de raad.
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Remuneratie Raad van Commissarissen

De commissie klant & wonen is in september 2011 ingesteld.

Voor de honorering van commissarissen volgt de raad de code

De algemene taak van de commissie klant & wonen is het

voor honorering van commissarissen in woningcorporaties,

voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van

welke geldt vanaf 1 juli 2010 en onderdeel uitmaakt van

Commissarissen op het specifieke werkterrein van de klant en

de vernieuwde Governance Code Woningcorporaties. De

het wonen, met het doel de Raad van Commissarissen te

bedragen, die in 2011 zijn uitbetaald aan de commissarissen,

ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en

staan in het overzicht ‘Samenstelling Raad van Commissarissen

verantwoordelijkheden op het gebied van:

Elkien’ en in de jaarrekening.

n

strategisch volkshuisvestelijk terrein;

n

meerjarenbeleid van Elkien op het gebied van wonen en

Remuneratiebeleid bestuur
De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging van de

service aan de klant;
n

bestuurders passen bij de maatschappelijke onderneming die
wij zijn. Dit betekent dat de bandbreedte van de beloning

beoordelen van en adviseren over het volkshuisvestelijke
deel van het jaarverslag;

n

overeenkomt met de kaders die de Beloningscode VTW heeft

beoordelen kwartaalrapportages en andere relevante
notities.

aangegeven. De totale beloning is marktconform. De Raad van

De commissie klant & wonen vergaderde in 2011 twee keer.

Commissarissen past geen systeem van variabele beloning toe.

De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod:

Wel is het mogelijk om een incidentele bonus toe te kennen.

volkshuisvestelijk kader Elkien, bedrijfsplan 2012, keuze bureau

Overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen en kostenvergoe

voor visitatie in 2012, woonruimteverdeling en de krimp

dingen volgen de bepalingen uit de CAO-Woondiensten en

problematiek.

onze eigen regelingen voor het personeel.
In 2011 heeft, naar aanleiding van de wijziging van twee
hoofdig naar één hoofdig bestuur, een herijking van de

Activiteiten Raad van
Commissarissen 2011

waardering van de bestuurdersfunctie plaatsgevonden.
Bij toepassing van de kaders van beloningscode VTW leidt dit

De Raad van Commissarissen is in 2011 zevenmaal bijeen

tot een waardering in functiegroep F. Op basis hiervan is met

geweest. In deze vergaderingen heeft de raad over de

de bestuurder een aanvulling op zijn bestaande arbeidsover

volgende onderwerpen gesproken, er besluiten over genomen

eenkomst overeengekomen. Voor een specificatie van de

of er goedkeuring aan verleend:

salariskosten wordt verwezen naar de jaarrekening.

n

benoeming nieuwe leden Raad van Commissarissen;

n

benoeming nieuwe accountant;

n

wijzigingen Bestuursreglement en Reglement voor de Raad

Aanstellingstermijn Bestuurder
De aanstelling van de Bestuurder bij Elkien is voor onbepaalde

van Commissarissen n.a.v. de gewijzigde governance code

tijd. Dit wijkt af van de Uitwerking II.2.1 van de Governance

woningcorporaties per 1 juli 2011;

code. Zie ook het artikel over de Corporate Governance

n

het reglement voor de commissie klant & wonen;

structuur. A. Bonnema is sinds 1 juni 2000 in dienst bij Elkien

n

het jaarverslag en de jaarrekening 2010;

en rechtsvoorgangers. Zijn opzegtermijn is één maand; voor

n

het jaarverslag governance 2010;

Elkien één maand bij een dienstverband korter dan vijf jaar en

n

bedrijfsplan en begroting 2012;

voor elke volgende vijf jaar één maand. Hierbij geldt een

n

optimalisatie van de dienstverlening en de organisatie

maximum van vier maanden.

van Elkien;
n

jaarrekeningen verbindingen;

Commissie klant & wonen

n

treasury (derivaten);

Leden: M. Dijkstra, E. Wind en J. van Leeuwen. Naast de

n

de perioderapportages;

commissieleden nam ook de Bestuurder deel aan de

n

investeringen vastgoedprojecten.

vergaderingen.
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Verder heeft de Raad van Commissarissen onder meer

Accountants

gesproken over:

In juni 2011 is Elkien gewisseld van accountant.

n

ontwikkelingen in de volkshuisvesting;

De accountantsdiensten van Elkien zijn opnieuw aanbesteed.

n

de ontwikkeling van de organisatie (terugkoppeling uit

Na een zorgvuldige afweging zijn de accountantsdiensten

kerncommissies en ondernemingsraad, Governance, Aedes,

gegund aan PwC en gaan in vanaf het boekjaar 2011.

remuneratie, zienswijze prestaties 2010 minister van WWI);
managementinformatie (onder meer het jaarverslag van de

De raad en auditcommissie hebben in 2011 meerdere malen

Klachtencommissie, continuïteits- en solvabiliteitsoordeel

contact gehad met zowel Deloitte als PwC. Over de resultaten

van CFV en Corporatie in Perspectief);

en bevindingen van de jaarrekening 2010 en het accountants

n

risicomanagement;

verslag is Deloitte in een afrondend gesprek op 24 mei 2011

n

volkshuisvestelijke thema’s (lokale volkshuisvestelijke

aanwezig geweest in de vergaderingen van de auditcommissie

ontwikkelingen, samenwerking in Fryslân en opgaven);

en de Raad van Commissarissen. In de auditcommissie is twee

n

uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek;

keer met PwC gesproken ondermeer over het controleplan

n

zelfevaluatie Raad van Commissarissen.

2011 en de uitkomsten daarvan in de managementletter.

n

Het bestuur heeft de Raad van Commissarissen regelmatig

Andere activiteiten

geïnformeerd over de externe ontwikkelingen, beoogde

De leden van de Raad van Commissarissen zorgen er

doelen en behaalde resultaten, zowel mondeling als

voortdurend voor dat ze op de hoogte blijven van de

schriftelijk. Daarnaast is er een aantal bijeenkomsten geweest

ontwikkelingen in de branche. In 2011 stonden daarvoor

waarbij de Raad van Commissarissen, het bestuur en de

onder andere de volgende activiteiten op het programma:

directie van Elkien aanwezig waren.

n

een excursie van de Raad van Commissarissen met bestuur
en directieraad over het thema zorg en krimp op het

Ondernemingsraad
Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen heeft in mei

platteland;
n

en december 2011 gesproken met de ondernemingsraad.
In deze boeiende en constructieve gesprekken stonden de

bijeenkomsten van de Vereniging Toezichthouders van
Woningcorporaties;

n

strategie, dienstverlening en organisatieontwikkeling van

het jaarlijkse Aedes-congres en andere specifieke Aedesbijeenkomsten;

Elkien centraal.

n

belangrijke momenten zoals eerste palen, hoogste punten

Huurdersorganisaties

n

diverse cursussen en themadagen;

Een afvaardiging van de raad heeft zowel met Huurders

n

deelname aan De Nationale Dag van Commissarissen en

en oplevering van projecten;

platform Nieuw Elan (31 augustus) als met Huurdersvereniging

Toezichthouders (NKCC).

De Bewonersraad Friesland (12 september) gesproken. In dit

Verder houden de leden van de raad de periodieke interne

overleg zijn volkshuisvestelijke en strategische ontwikkelingen,

rapportages, de vakliteratuur en de media bij. De leden

kwaliteit van de dienstverlening en de woningvoorraad, het

wisselen bovendien ervaringen uit en trainen elkaar.

jaarverslag en jaarrekening 2010, het advies traject voor het

Daarnaast ontvangen ze ook van het bestuur relevante en

bedrijfsplan 2012, werving en benoeming huurdercommissaris,

interessante informatie.

consequenties van een grotere organisatie en de evaluatie van
de contacten aan de orde geweest.
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Overige aandachtspunten voor
de Raad van Commissarissen

Tevens heeft Elkien een regeling voor ongewenst gedrag.
Deze regeling heeft drie vertrouwenspersonen, waarvan twee
een vrouw zijn.

Risicomanagement
In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en

Veranderingen in de sector

auditcommissie is bij diverse onderwerpen de beheersing van

We zijn het afgelopen jaar voortdurend op de hoogte

risico’s aan de orde geweest. De controller heeft verslag

gehouden over de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en

gedaan van de risico’s in het vastgoedproces en de beheersing

de voorgenomen besluiten van het kabinet voor de corporatie

ervan. Daarnaast is uitvoerig gesproken over de risico’s van het

sector. Dit gebeurde zowel in als buiten onze vergaderingen.

verhuur- (leegstandsrisico’s) en het verkoopproces en door de

Deze ontwikkelingen onder andere krimp, woonautoriteit

organisatie genomen maatregelen.

en nieuwe woonwet beïnvloeden de volkshuisvesting in

In de overleggen met PWC is ook het frauderisicobewustzijn

Nederland wezenlijk. We houden ze dan ook goed in de

aan de orde geweest en de maatregelen die kunnen worden

gaten. We kijken wat ze betekenen voor ons beleid, onze

genomen om fraude te voorkomen.

doelstellingen en de volkshuisvesting in het algemeen.

Integriteit

Doorkijk naar 2012

Elkien heeft een integriteitscode en klokkenluidersregeling.

De Raad van Commissarissen heeft zich in 2012 nadrukkelijk

Daarmee volgen we de Governancecode Woningcorporaties.

bezig gehouden met de derivatenportefeuille en afstemming

We vinden de houding van alle medewerkers ten aanzien van

hierover met de bestuurder.

integriteit erg belangrijk. Hoe ga je om met dilemma’s? Weet
je wat je zwakheden zijn? Een open cultuur maakt het mogelijk

Tot slot

hierover te praten. We hebben de indruk dat die open cultuur

Wij danken medewerkers, directie en de bestuurder voor

bij Elkien bestaat.

hun bijdrage, inzet, betrokkenheid en rol bij de ontwikkeling
van Elkien.

Integer handelen is onderdeel van onze processen en audits
hierop. Daarnaast zijn integriteit en voorkomen van fraude ook

Heerenveen, 20 juli 2012

onderwerpen in de functioneringsgesprekken. In het kader
van ons inkoopproces is met medewerkers gesproken over

Namens de Raad van Commissarissen van Elkien,

mogelijke dilemma’s die men tegen zou kunnen komen.
Bij ons zijn geen schendingen van integriteit of belangen

Jacob Dijkstra,

verstrengelingen gemeld. Om belangenverstrengeling te

Voorzitter

voorkomen zijn naast de integriteitscode ook in het reglement
voor de Raad van Commissarissen en bestuursreglement
onafhankelijkheidscriteria opgenomen. Voor zover we
kunnen beoordelen hebben de leden van de Raad van
Commissarissen en het bestuur geen nevenfuncties die
onverenigbaar zijn met hun taken voor Elkien. Er zijn geen
transacties of overeenkomsten gesloten, waarbij sprake is
van tegenstrijdige belangen.

2
strategie
2015 en
bedrijfsplan
2011
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Strategie
De realistische buur(t)corporatie
voor beter wonen in Fryslân
Elkien is de realistische buur(t) corporatie voor beter wonen in Fryslân. Dat is onze missie en het
startpunt van al onze activiteiten. De visie om dat te bereiken is vastgelegd is ons strategie
document 2015. We hebben een specifieke doelgroep: mensen met een laag inkomen. Het is onze
primaire taak om deze groep mensen toekomstbestendige, duurzame en betaalbare woningen in
een leefbare omgeving te bieden. Dat vereiste in 2011 meer dan ooit creativiteit en kritische
doortastendheid. Bovendien de durf om keuzes te maken.

De maatstaf waarlangs we ons succes afmeten, hebben we
geformuleerd in strategische effecten:

“Omstandigheden en nieuwe regels
kosten miljoenen.”

n

de buurt versterkt

Wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onder

n

samen meer bereiken

hevig. Met de Europese Commissie in haar rol als voorvechter

n

transparant

voor gelijk speelveld voor corporaties en bedrijfsleven is de

Dat start wat ons betreft met het aanbieden van gewoon

trend dat voor corporaties op termijn dezelfde normen gaan

goede woningen in ons werkgebied. Wij willen dat onze

gelden als voor commerciële bedrijven die actief zijn in de

aanwezigheid gaat leiden tot een versterkte buurt. Waarin

huisvesting. Concreet gesteld houden we rekening met een

gezien wordt dat dat tot stand gebracht is door intensieve

scenario waarin we op termijn investeringen bij reguliere

samenwerking met zowel stakeholders als huurders. De wijze

banken – tegen hogere tarieven – moeten financieren. We

waarop dat gebeurt wordt zowel intern als extern begrepen,

streven naar een reductie van onze bedrijfslasten met 20%,

omdat wij daar transparant over zijn. Wij willen dat iedere dag

waardoor we ook aantrekkelijker zijn voor private financiers.

uitdragen, door de inzet van onze medewerkers die trots zijn

In 2011 hebben we hiertoe de eerste maatregelen getroffen.

op ons doen en laten in onze wijken en buurten. Wij vinden

We verwachten hier de eerste effecten van te zien in 2012.

het belangrijk dat deze effecten door onze doelgroep worden
gewaardeerd.

Er speelt meer in de branche. De vennootschapsbelasting voor
corporaties is een feit en de Raad van State heeft bezwaren

“We zijn voorbereid. Hoe
de toekomst er ook uit gaat zien.”

tegen de Vogelaarheffing niet gehonoreerd. Daardoor moeten
alle corporaties bijdragen aan de aanpak van probleemwijken,
met beperkte invloed op het beleid en de uitvoering daarvan.

Als we 2011 met één begrip moeten typeren, dan is dat

Op korte termijn zijn ook plannen om corporaties de kosten

toekomstgerichtheid. Hoewel, ook voor Elkien, de toekomst

voor huurtoeslag te laten opbrengen.

zich moeilijk laat voorspellen, zien we duidelijke tendenzen in
de maatschappij en politiek. De uitdagingen laten zich

Los van de vraag of deze maatregelen rechtvaardig zijn, valt

gemakkelijk illustreren. Om te beginnen, zien we in de

eenvoudig te constateren dat dit een organisatie als Elkien op

provincie Fryslân belangrijke sociaal demografische ontwikke

jaarbasis miljoenen Euro’s kost. Die financiële ruimte moeten

lingen, namelijk verstedelijking en krimp. Grote steden en

we zelf zoeken: in onze inkomsten, uitgaven en efficiency.

kernen stabiliseren of groeien, maar het platteland heeft te

Dat doen we voortdurend, we blijven zoeken naar de ruimte.

maken met krimp van bevolking. Ook vergrijzing en verande

Zo hebben we in 2011 geconstateerd dat de huurderving te

ringen in samenstelling van huishoudens stellen andere eisen

hoog was en zelfs steeg. En dat terwijl we in ons plan voor

aan onze woningvoorraad.

2011 waren uitgegaan van een daling van de huurderving van
€ 3,3 miljoen naar € 2,7 miljoen. Terstond na constatering van

Verder maken de economische omstandigheden dat

genoemde stijging hebben we een actieplan opgesteld.

investeringen in vastgoed niet als vanzelfsprekend rendabel

De eerste effecten daarvan zien we terug in het laatste

zijn. Over de hele linie is de woningmarkt gespannen. Ook in

kwartaal van het jaar, maar zal vooral zichtbaar worden in 2012.

de sociale volkshuisvesting heeft dat een drukkend effect op
de huur- en verkoopprijzen die we kunnen vragen.
De opbrengsten verminderen daardoor.
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“Maatschappelijk belang en
optimalisatie van onze
dienstverlening gaan samen.”

De medewerkers van Elkien hebben in 2011 met veel energie
invulling gegeven aan onze strategie. In het afgelopen jaar
hebben we vijf strategische projecten benoemd die samen de

We zijn ambitieus en hebben er alle vertrouwen in de financiële

pijlers vormen onder een toekomstbestendig Elkien. Bewust

ruimte te vinden. Met diezelfde gedrevenheid tonen we graag

minder dan de tientallen activiteiten en projecten die we

aan hoe we onze missie volbrengen. Als min of meer publieke

doorgaans jaarlijks opstartten. In 2011 zijn onze doelen aan

organisatie zijn we transparant over de achtergronden van

toonbaar beter bereikt. Wat hebben we aangepakt? Met welk

onze keuzes en het effect dat we daarvan verwachten en

doel? En nog belangrijker: met welk effect?

realiseren. Zo hebben wij naar aanleiding van ons nieuwe
Strategisch Voorraadbeleid van eind 2010 het overleg met
onze stakeholders actief opgezocht. Ons voornemen voor
2011 was om draagvlak en legitimatie voor onze plannen te

Achtereenvolgens komen onze vijf
strategische projecten aan de orde.

creëren. Daar hebben we ons dan ook doorlopend voor
ingezet in 2011 en dit heeft geleid of leidt op korte termijn tot

Transformatie

nieuwe prestatieafspraken. Verderop in dit jaarverslag gaan we

Afstemming van vraag, aanbod en kwaliteit

hier dieper op in.

Het realiseren van kwaliteitsverbetering van onze woning
voorraad. Het ontwikkelen van draagvlak voor ons strategisch

Wij leggen uit welke afwegingen we maken bij investerings

voorraadbeleid. De afstemming zoeken met betrokken partijen

beslissingen en hoe we ons daarmee onderscheiden van

over woonbehoeften van onze doelgroep.

commerciële partijen. Onze doelgroep kan bij hen vaak geen
passend aanbod vinden. Afgemeten aan commerciële normen

De Buur(t) Versterkt

vragen wij huurbedragen die niet kostendekkend zijn.

Leefbare wijken en buurten voor en door actieve huurders

Gemiddeld zijn onze huurprijzen 65,5% van de maximaal

Het verbeteren van de leefbaarheid van buurten en wijken die

redelijke huur, deze percentages liggen bij commerciële

dat nodig hebben, fysiek en sociaal. Een handleiding waarin

partijen beduidend hoger. Ter vergelijking: bij gebruikmaking

we kaders en richtlijnen vastleggen die bepalen welke

van de Aedex norm, een inschatting van de marktwaarde van

initiatieven we ondersteunen. En een meetinstrument om de

corporatie woningen, zou het percentage van de maximaal

resultaten te volgen en te tonen.

redelijke huur voor ons bezit gemiddeld 84% mogen
bedragen. Ons percentage is fors lager. Daarnaast is het

Sturingskader

onderhoud dat wij plegen meestal intensiever en beslaat het

Hanteerbare graadmeter voor onze toegevoegde waarde

een langere periode dan in de vrije sector gebruikelijk is.

Het hanteren van objectieve indicatoren om verantwoorde

Bovendien voelen wij ons nauw betrokken bij de leefbaarheid

keuzes te maken. Het op een transparante manier onder

in onze wijken en buurten. Het maatschappelijk rendement van

bouwen van onze maatschappelijke bijdrage.

onze investeringen komt daarmee terecht bij de lagere
inkomensgroepen. Zoals het hoort.

Plan, Do, Check, Act
Einddoelen voor ogen houden en bijsturen

“Niet méér. Wel beter.”

We zorgen ervoor dat we onze einddoelen voor ogen houden
en sturen bij wanneer dat nodig is.

Financiële continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde om
onze kerntaak ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren.

Leiderschap op orde

Het bepaalt de ruimte voor de keuzes die we willen maken.

Iedereen draagt verantwoordelijkheid en verbindt

We vinden het van essentieel belang om helder te zijn over

Het management in de organisatie is in staat om mee te

ons doen en laten en onze maatschappelijke kerntaak. Onze

werken aan de strategische doelen van Elkien. Zij kunnen

organisatie werkt aan meetinstrumenten om onze toege

medewerkers stimuleren om zich verantwoordelijk te voelen en

voegde maatschappelijke waarde objectief meetbaar te

te gedragen. Elkien doet wat bijdraagt aan het bereiken van

maken. Op het gebied van leefbaarheid hebben we daartoe in

de effecten.

2011 de Buurtmeter ontwikkeld, waarmee we de ontwikke
lingen in de leefbaarheid van buurten en wijken kunnen

We besluiten met een doorkijk naar 2012. In een aantal

volgen. Een norm voor succes geeft tegelijk de discussie over

factsheets laten we meer zien van onze activiteiten op de

onze toegevoegde waarde meer diepte. We gaan niet meer

verschillende prestatievelden. De jaarrekening is in een apart

doen, maar we gaan het wel beter doen. Dat is primair een

document vastgelegd.

kwestie van een bewustwording van de prioriteiten: wat doen
we, wat heeft resultaat en wat laten we liggen.

3

transformatie
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Strategisch Voorraadbeleid
en Transformatie van woningen
Afstemming van vraag,
aanbod en kwaliteit
“Portefeuille volgt
marktontwikkelingen.”

200 woningen te slopen en 100 te verkopen. De tabel laat zien
welke cijfers we in 2011 daadwerkelijk gerealiseerd hebben.

De woningen zijn veruit ons belangrijkste product en de

Op het gebied van woningverbetering hebben we onze doel

kwaliteit ervan is sterk bepalend voor het toekomstige succes

stellingen met 393 verbeterde woningen niet gehaald. Dit

van Elkien. We moeten onze woningvoorraad aanpassen om in

heeft vooral te maken met de doorlooptijd van dit soort groot

de toekomst beter aan te sluiten op de verschuivende behoef

schalige projecten.

ten van klanten in onze regio. Ons Strategisch Voorraadbeleid
(SVB) bevat onder meer een inventarisatie van de huidige
flinke slag moeten maken om onze woningen duurzaam en

“Plaats en aard van woningen
veranderen.”

toekomstbestendig te maken en tot 2025 en daarna kwalitatief

De behoefte aan investeringsruimte en lokale afname van de

op peil te houden. De komende vijftien jaar gaan we 28% van

vraag zijn de voornaamste redenen voor de afslanking van

de huidige woningen verbeteren, bijna 15% wordt gesloopt,

onze woningvoorraad. Vooral de buitengebieden zullen op

en bijna 18% gaat in de verkoop. Het overige deel van de

termijn terugloop van inwoners laten zien. Onze doelgroep

voorraad voldoet de komende 15 jaar aan de kwaliteitseisen

trekt naar verwachting meer naar de grotere kernen, omdat de

(39%). Deze woningen blijven we verhuren. Door nieuwbouw

voorzieningen en werkgelegenheid zich daar relatief gunstig

wordt de woningvoorraad gedeeltelijk aangevuld, maar in

ontwikkelen. Ons SVB volgt deze ontwikkeling. Dat wil zeggen

2025 zal de woningvoorraad ongeveer tweeduizend woningen

dat we ons selectief uit enkele kernen in het buitengebied

kleiner zijn dan nu.

terugtrekken. We compenseren dat met investeringen in de

woningportefeuille. We concluderen in het SVB dat we een

grotere kernen. Voorgenomen bouwactiviteiten in steden en
grote dorpen kunnen deels betaald worden door verkoop van

“Bouwen, slopen, verbeteren en
verkopen.”

woningen. Zoals in de tabel zichtbaar wordt, hebben we een
substantieel groter deel van onze woningvoorraad kunnen

In 2011 hebben we de hoofdlijnen van het SVB in de komende

verkopen dan we ons voor 2011 hadden voorgenomen,

jaren structureel geactualiseerd en meer in detail uitgewerkt

namelijk 143 woningen ten opzichte van de 100 die we ons

naar de toekomstige omvang en kwaliteit van onze woningen.

hadden voorgenomen. Gedurende 2011 zijn we heel gericht

Voor het jaar 2011 hadden we ons voorgenomen om te starten

gaan sturen op de verkoop van woningen en dat heeft een

met de bouw van 300 nieuwe woningen, 500 te verbeteren,

positief resultaat opgebracht.

Transformatie van de portefeuille in 2011

Gemeente

31-12
Aankoop
Sloop
Verkoop
Bouw
31-12
2010					 2011

Boarnsterhim

2.270

4

33

26

42

2.257

9

Leeuwarden

8.218

0

27

37

36

8.190

238

766

0

0

9

0

757

25

2.418

0

102

17

44

2.343

20

37

0

0

0

39

76

-

3.962

0

0

54

91

3.999

101

17.671

4

162

143

252

17.622

393

Littenseradiel
Opsterland
Smallingerland
Súdwest Fryslân
Totaal

Woningverbetering
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“Kwaliteit van de woning staat
centraal.”

“Beleid en wensen afstemmen.”

De keuze om het kwaliteitspeil van de woningen centraal te

hernieuwde prestatieafspraken te maken. Met twee

stellen, vergt middelen die de benodigde investeringen

gemeenten is dit gelukt, de derde volgt binnenkort. Met de

mogelijk maken. De genoemde verkoop van woningen creëert

gemeente Leeuwarden zijn in 2011 prestatieafspraken

daarvoor de ruimte. De beoogde kwaliteit zit in de toekomst

gemaakt met een looptijd van vijf jaar. In januari 2012 zijn voor

bijvoorbeeld in verbetering van het woningtype, zoals

de periode tot 2025 nieuwe prestatieafspraken vastgelegd

investeringen in energiezuinige woningen. Woningen uit de

met de gemeente Opsterland. Met de gemeente

jaren 60 en 70, waarvan we er nu een te groot aantal hebben,

Littenseradiel willen we prestatieafspraken in de eerste helft

zijn op dit moment nog goed te verhuren. Maar we ver

van 2012 overeenkomen. Met de gemeente Súdwest Fryslân

wachten in de huidige staat en omvang, dergelijke woningen

doorlopen we dit traject bewust in 2012, gezien de recente

niet meer te kunnen verhuren aan de veranderende doelgroep.

gemeentelijke herindeling. Met de gemeente Boarnsterhim

Gedeeltelijke sloop, gespreid over een aantal jaren, is in dat

geven we invulling aan eerder gemaakte afspraken. Gezien ons

geval een betere beslissing dan alleen woningverbetering. In

geringe bezit in Smallingerland hebben we in deze gemeente

de factsheet ‘Kwaliteit van woningen’ laten wij zien wat wij in

geen prestatieafspraken.

Ons voornemen was om in 2011 minimaal met drie gemeenten

2011 gerealiseerd hebben op het gebied van woning
verbetering.

Afspraken met de beide huurdersbelangenorganisaties in onze
regio beslaan tien jaar en met zorgpartijen spreken we

“Draagvlak voor onze keuzes en
inspanningen.”

intensief voorafgaand aan elk project. We hebben in 2011
hernieuwde afspraken gemaakt met de Huurdersvereniging De
Bewonersraad Friesland. In de factsheet ‘Betrekken bewoners

We onderkennen dat het effect van onze activiteiten verder

bij beleid en beheer’ doen we verslag van het resultaat van de

gaat dan enkel onze eigen woningportefeuille. Daarom

overleggen met de huurdersverenigingen in 2011.

hebben we in 2011 grote inspanningen verricht in het overleg
met de stakeholders. Het strategische project Transformatie

Veel van onze gesprekspartners koppelen terug het prettiger

opgave gaat dan ook minder over veranderingen in de

en gemakkelijker te vinden om afspraken te maken. Over de

portefeuille zelf, maar meer over de communicatieprocessen

grote lijnen hebben we al overeenstemming. De transparantie

daaromheen. Doel is om bij overheid, dorpen, buurten,

over visie en de plannen die Elkien en onze partners hebben is

bewoners en medewerkers draagvlak en legitimatie voor onze

een gezonde basis om samen te werken aan versterking van

keuzes te realiseren. Een helder verhaal waar we in grote mate

buurten.

instemming krijgen bij stakeholders en onze keuzes terugzien
in de (prestatie)afspraken die we met hen samen maken.

4

een sterke
buurt
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Een sterke buurt
Leefbare wijken en buurten voor
en door actieve huurders
Elkien is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke opgave. Mensen die dat zelf
(nog) niet kunnen, voorzien we van een kwalitatief goede woning tegen een betaalbare
prijs. Zo staat het in onze missie. De ambities voor 2015 reiken verder dan de woning.
In ons strategisch plan doen we namelijk drie beloftes. Eén daarvan is ‘de buur(t)
versterkt’. De kern daarvan is dat we aandacht geven aan de woonomgeving om te
zorgen dat onze woningen aantrekkelijk blijven voor onze klanten.

“Elkien heeft een taak
in leefbaarheid.”
Het versterken van buurten gaat over buurten en de buurt

Een derde en bijzondere vorm van leefbaarheid is krimp

bewoners die Elkien nu en in de toekomst graag als klant wil

begeleiding. De krimp kan gevolgen hebben voor het karakter

bedienen. Er zijn buurten waar investeringen in de woning en

van de dorpen. Onze begeleiding bestaat uit het creëren van

woonomgeving nodig zijn om aantrekkelijk te blijven voor onze

bewustwording bij de dorpsbewoners. Daarop volgend maken

(toekomstige) klanten. In 2011 zijn we gestart met het project

we een plan om de krimp op een goede manier op te vangen.

De Buur(t) Versterkt. We hebben ons plan om een visie op te

Samen met het dorp wordt een realistisch buurtplan gemaakt

stellen over de leefbaarheid van de buurt of wijk waarin

zodat de buurt of het dorp leefbaar blijft voor mensen die daar

woningen van Elkien staan, uitgevoerd. We zijn trots op de

willen wonen.

visie die is vertaald in een handleiding voor iedere mede
werker. Daarmee maken we de juiste keuzes, passend bij ons

Aandacht voor leefbaarheid richt zich primair op buurten die

beleid en met meerwaarde voor de doelgroep. En het meet

verzwakken of waarvan bewoners om onze hulp vragen.

instrument is klaar om te gebruiken. Met het instrument zijn

Het initiatief om te investeren ligt ten principale bij de buurt.

we in staat kritisch en selectief te investeren op basis van de te

In zwakke of krimpbuurten kunnen we ervoor kiezen om het

realiseren maatschappelijke effecten. Zodoende volgen we de

initiatief zelf te nemen. Dan nodigen we alle verantwoorde

ontwikkelingen en zijn we in staat de resultaten te meten.

lijken uit om vanuit ieders rol bij te dragen aan de begeleiding.
Bij de beoordeling wegen we de investeringen bewust af

In de handleiding onderscheiden we drie typen investeringen

tegen ieders deelname, de kracht, de energie en de talenten

in de woonomgeving en leefbaarheid. In de eerste plaats de

van de buurt en daarmee het verwachte maatschappelijk

fysieke leefbaarheid. Grof gesteld zijn dat verbeteringen en

rendement wat wij voor de buurt willen bereiken. Parallel aan

investeringen in de directe nabijheid van de woning of de

het opstellen van de visie, de handleiding en de meet

woonomgeving. De focus van Elkien ligt vooral op de fysieke

instrumenten gingen we natuurlijk door met de plannen die

leefbaarheid, omdat hier de relatie met de kwaliteit van de

voor 2011 waren opgesteld. De factsheet ‘Leefbaarheid’ laat

woning helder is. In de tweede plaats zijn er de investeringen

zien dat veel van onze gerealiseerde projecten prima passen

in de sociale leefbaarheid. Het gaat hier om maatregelen en

bij onze opgestelde visie en bijdragen aan de leefbaarheid.

activiteiten die de sociale samenhang in een buurt stimuleren.

Ook dat we in de toekomst sommige projecten niet meer

In sommige gevallen kunnen we ook bijdragen aan sociale

zullen doen en onze keuzes nog meer voldoen aan de drie

leefbaarheid. Elkien kan bijvoorbeeld helpen bij het maken en

bovenstaande type investeringen.

realiseren van buurtplannen en bij het vinden van andere
ondersteunende partijen. Want alleen in gezamenlijkheid met
die andere partijen heeft het voor Elkien zin om haar middelen
(ook) ter beschikking te stellen in het bereiken van de
resultaten voor onze doelgroep.
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“Signalen trechteren om keuzes
te kunnen maken.”

“We gebruiken de kracht
van de buurt.”

Het realiseren van een meetinstrument was voor 2011 een

Door selectief en alleen onder bepaalde voorwaarden te

belangrijke doelstelling. Deze doelstelling hebben we via twee

investeren, wordt het draagvlak voor de oplossingen en

routes behaald. In de eerste plaats hebben we een aantal

daarmee de effectiviteit en focus groter. Op deze manier

bestaande meetinstrumenten samengebracht. Deze instru

maken we gebruik van de kracht van de buurt. Juist die eigen

menten leveren een belangrijke bijdrage in het maken van de

inzet maakt de buurt sterker. Alleen dan is sprake van

juiste keuzes en het meten van het maatschappelijk rende

verantwoorde investeringen waarover we maatschappelijk

ment. Zo publiceert het ministerie van VROM geregeld leef

rendement kunnen verwachten. Binnen een jaar na de

barometers en de sociale index per buurt. Daarmee krijgen we

investering meten we de situatie nog eens aan de hand van

een grofmazig inzicht in leefbaarheid.

onze checklist voor buurten. Als in deze periode de gestelde
doelen geheel of voldoende zijn bereikt, heeft de investering

Zelf verzamelen we objectieve en subjectieve informatie.

rendement. Op langere termijn meten we objectieve factoren

Zo registreren we feiten zoals overlastmeldingen, mutaties,

als mutatiegraad en overlastmeldingen en subjectieve factoren

woonduur en meningen zoals bewonerstevredenheid. Niet de

als bewonerstevredenheid.

absolute waarde, maar plotselinge veranderingen daarin, zijn
aanleiding voor nader onderzoek waarvoor we de wijk ingaan.

Het project krijgt een vervolg in 2012 met de implementatie

Dit brengt meningen, oorzaken en soms zelfs oplossingen aan

van de instrumenten en het zichtbaar maken en bereiken van

het licht. Door deze getrechterde aanpak ondersteunen we in

het maatschappelijk rendement.

korte tijd en met beperkte middelen buurten die dat nodig
hebben.
In de tweede plaats hebben we in 2011 in samenwerking met
de gemeente Súdwest Fryslân en Woningcorporatie Accolade
de ‘Buurtmeter’ ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe
bewoners zelf de leefbaarheid in het eigen dorp of de eigen
wijk ervaren. Door middel van een checklist wordt inzichtelijk
gemaakt welke effecten investeringen hebben op het
verbeteren van de leefbaarheid in een wijk of dorp. Door het
jaarlijks invullen van de checklist, en de combinatie met de
genoemde bestaande instrumenten, ontstaat een beeld van
de ontwikkeling van de leefbaarheid door de jaren heen.
In de factsheet ‘leefbaarheid’ staat meer informatie over de
Buurtmeter.
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Sturingskader
Hanteerbare graadmeter voor
continuïteit en toegevoegde waarde
Binnen het kader van de continuïteit van ondernemen maakt Elkien afwegingen tussen financieel
en maatschappelijk rendement. Zowel voor de exploitatie als de investeringen. Het sturingskader
stelt ons voortdurend de vraag of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen.
Dit beslismodel is een samenstelling van meetinstrumenten die het mogelijk maakt om integraal
onze beslissingen te nemen. Zowel de bedrijfsmatige als de maatschappelijke componenten
worden benoemd. De criteria hadden we al op een groot aantal onderdelen. Nu hebben zij meer
een duidelijke relatie met elkaar. Onder de streep moet dat de best mogelijke producten en prijskwaliteit verhouding voor onze doelgroep opleveren. Het instrument is al toegepast in de
meerjarenbegroting die we in 2011 hebben opgesteld.

“Financiële gezondheid is
een absolute voorwaarde.”

méér doet, waar ze meer geld aan besteedt of minder geld
voor vraagt, dan op basis van bedrijfseconomische gronden en

We becijferen en normeren wat er voor nodig is om onze

marktomstandigheden het geval zou zijn. De relatief lage

organisatie financieel gezond te houden. We sturen op een

huren en het extra onderhoud dat we uitvoeren vallen binnen

beperkt aantal indicatoren waarmee we de gezondheid van

die omschrijving. Daarnaast kiezen wij ook voor de levensduur

Elkien kunnen afmeten en aantonen. Die waarden moeten in

van ons vastgoed, de beheerkosten, restwaarden en specifieke

de veilige zone zitten om het voortbestaan van de organisatie

projecten als ‘De buurt Versterkt’ als maatschappelijk

te garanderen. Dat geeft een goed inzicht in de ruimte die

rendement. Als maatschappelijk ondernemer en woning-

bestaat om onze maatschappelijke taak uit te voeren.

corporatie maken we daar bewust andere keuzes dan

We kijken daarbij vooral naar de kasstroom. Net als in een

marktpartijen doen. Juist dit soort keuzes bepaalt onze

huishouden rekenen we ons niet rijk door de waarde van de

toegevoegde waarde en het onderscheid met ‘vermeende

woningen die we bezitten. Voor financiële ruimte kijken we

inefficiency’. Hierop sturen en verantwoorden wij ons. Het

naar dat deel van onze inkomsten dat we aan het einde van de

sturingskader geeft aan in welke gevallen en in welke mate

maand overhouden. Over ons beleid ten aanzien van financiële

we efficiënt financieel en maatschappelijk rendement creëren.

continuïteit doen wij uitgebreider verslag in de factsheet

Hierin willen wij de trend zetten in de corporatiesector.

‘Financiële continuïteit’.

effecten van. Zo is het ons gelukt om in verslechterende

“Ons sturingskader heeft directe
invloed op gesprekken
met stakeholders en partners.”

economische omstandigheden de achterstanden in huur

Onze stakeholders en partners krijgen in positieve zin te

incasso naar beneden te brengen met de inzet van minder

maken met ons sturingskader. We verwachten als neveneffect

personeel. De achterstanden zijn gedaald van gemiddeld

sneller helderheid te kunnen geven aan stakeholders en

6,91% van de totale huur in 2010 naar 6,58% in 2011. In

samenwerkingspartners over de dingen die we wel en niet

absolute bedragen is de achterstand hiermee gedaald met

doen. Waar we in het verleden openstonden voor een groot

ruim € 300.000.

aantal initiatieven beantwoorden we de vraag ‘doen we het

Het woord Sturingskader geeft het al aan: we sturen op
concrete indicatoren en merken daar op allerlei terreinen de

wel goed’ vanuit onze beleidskaders helder en transparant.

“We creëren maatschappelijk
rendement.”

Het Sturingskader vormt vanaf 2012 het model waarop we
onze beslissingen baseren. De effectuering in de organisatie

In het sturingskader hebben we invulling gegeven aan het

eind 2011 is een belangrijke randvoorwaarde die we

begrip ‘maatschappelijk rendement’. Dat definiëren we als een

gerealiseerd hebben.

inspanning, uitgave of investering die Elkien bedrijfsbreed

6

plan, do,
check, act
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Plan, Do, Check, Act
Einddoelen voor ogen houden
en bijsturen
We willen komen tot een bedrijfsvoering, waarmee het gezamenlijk toekomstbeeld werkelijkheid
wordt. Vanuit onze werkprocessen leveren we prestaties die bijdragen aan ons streven naar
maximaal maatschappelijk rendement en naar onze strategische effecten. De processen geven
richting en bevatten de spelregels om goed samen te werken. Het is belangrijk om Elkien op
koers te houden met onze doelen in het vizier. In lijn daarmee groeit de behoefte om meer grip te
krijgen op onze processen. Hoe maken we ze inzichtelijk, meetbaar en bestuurbaar? Ook vinden
we het belangrijk diensten van constante kwaliteit aan te bieden. Maar wat verstaan we onder
‘kwaliteit’? Wanneer is iets ‘goed’? Die vragen houden vrijwel iedere medewerker bezig.

“Wanneer doen we het goed?”
De strategische projecten streven stuk voor stuk het

“Focus en verantwoordelijkheid
nemen.”

maximaliseren van het maatschappelijke rendement na. Voor

Een gevoel van onzekerheid wil verandering wel eens in de weg

het behalen van onze doelen en de beoogde effecten is een

staan. PDCA is een manier van werken en vereist kwaliteiten,

continue kritische blik op ons doen en laten noodzakelijk.

kennis en kunde. Succesvoorwaarden zijn focus en verant

In het project Plan, Do, Check, Act (PDCA) streven we

woordelijkheid nemen voor het bereiken van resultaten. Fouten

gezamenlijk kwaliteit, effectiviteit en efficiency na. Bovendien

maken wordt in bepaalde organisatieculturen gezien als de

borgen we hiermee verbeteringen in de organisatie.

grootste zonde. Ten onrechte, vinden we. Twee fasen in de

Uiteindelijk draait het om het realiseren van een organisatie

PDCA-cyclus – Do en Act – houden er zelfs concreet rekening

die in staat is zich flexibel aan te passen aan de veranderende

mee dat er fouten kunnen worden gemaakt en dat daarmee

omgeving en meer te doen dan anderen.

een leereffect zich aandient. Ook zonder fouten kunnen de
omstandigheden wijzigen, waardoor een goed eindresultaat
om tijdige bijsturing vraagt. Ieder proces gaat kritisch onder de

worden aan gewenste effecten. Daardoor kunnen tijdig

loep om tot verbetering te komen. Dit leidt tot het nemen van

maatregelen worden genomen. De PDCA cyclus bestaat uit

de juiste beslissingen, procesgericht en projectmatig werken en

de volgende fasen:

het identificeren en organiseren van verbeterpunten.
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PDCA is een methode waarmee de processen aangepast
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Plan
Plannen maken
en doelstellingen
formuleren

Do
Plannen uitvoeren
en registreren

Check
Gewenste en verwachte
resultaten vergelijken met
de werkelijke uitkomsten

Act
Nieuwe inzichten verwerken
door plannen en/of
doelstellingen bij te stellen
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Monitoren, bijsturen en verbeteren is iets wat een tweede

die altijd op dezelfde manier worden gedaan en handelingen

natuur wordt: ‘elke dag doen we de goede dingen goed’.

die inzicht, creativiteit en improvisatievermogen vereisen.

Dit leidt niet alleen tot meer tevreden huurders, maar ook tot

Zoals veel processen, bestaat ook de verhuur van woningen

meer werkplezier. In 2011 hebben we bijvoorbeeld een

voor 80% uit stappen die steeds hetzelfde gaan. Die stappen

medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Eén van de

zijn voor een belangrijk deel gestandaardiseerd. Daarmee

belangrijkste uitkomsten daarvan was de roep om duidelijkheid

stellen we zeker dat we efficiënt handelen en dat een

en sturing. Het uniformeren van werkprocessen draagt bij aan

constante kwaliteit van onze dienstverlening geborgd is.

duidelijkheid en sturing, maar ook aan onze activiteiten en

In de andere 20% is het belangrijk professioneel binnen de

resultaten ten aanzien van ons leiderschap en de besturings

kaders te blijven, authentiek en met persoonlijke kwaliteiten

filosofie van de organisatie. Hierover leest u in het volgende

met een niet-standaard oplossing te komen. Efficiency en

hoofdstuk meer.

ruimte gaan daarbij prima samen.

“PDCA is een middel
om te verbeteren.”

“Focus en prioriteit in
onze processen.”

De belangrijkste verdienste van het model is bewustwording

Voor de invoering van het PDCA-hulpmiddel zijn de belang

van de zaken waarmee we bezig zijn. Het doorbreekt de

rijkste processen van Elkien geselecteerd. Aan het begin van

spiraal van dingen doen ‘omdat we het altijd zo hebben

2011 waren dat 31 werkprocessen. Alle klantprocessen, om

gedaan’. In plaats daarvan komt er duidelijkheid en een

mee te beginnen, zoals de verhuur en verkoop van woningen.

verbetering van interne efficiency, meerwaarde voor de

Ook risicovolle processen, zoals treasury, hebben een PDCA-

doelgroep en een kwaliteitsstreven van een ruime voldoende

cyclus. Gedurende het jaar is een prioritering aangebracht in

voor al onze diensten en producten. Dat is alleen al nodig om

de 31 werkprocessen en is besloten om er 18 uit te schrijven.

mee te veranderen met de wereld, mensen en wensen.

Elk daarvan heeft enkele meetpunten van cruciale waarde op

Want in de toekomst willen we zeker zo relevant zijn als nu.

bedrijfsniveau, namelijk Key Performance Indicators (KPI’s).
Deze KPI’s zijn zichtbaar in het sturingskader. De interne

Het model draagt ook bij aan de verbetering van ons risico

budgethouders zijn hierdoor steeds beter in staat om de

management. We willen onze financiële en maatschappelijke

verantwoordelijkheid voor hun budgetten te nemen en zich

doelstellingen halen, zonder in valkuilen te belanden of op

hier ook naar te gedragen. In de tweede helft van 2011 is dit

verrassingen te stuiten. Een goede beheersing van onze

zichtbaar geworden doordat budgethouders zich aan de

bedrijfsprocessen zorgt voor betrouwbare stuur- en verant

gemaakte procesafspraken houden en verantwoordelijkheid

woordingsinformatie. Bovendien waarborgt deze aanpak dat

nemen. Iedereen bij Elkien moet zich bewust zijn van de

we wet- en regelgeving naleven. In de factsheet ‘Risico

persoonlijke verantwoordelijkheid om die KPI te bereiken.

management’ kunt u meer lezen over de manier waarop we

Daarop wordt hij of zij ook aangesproken op het moment

met risicomanagement omgaan.

waarop het werkproces is ingevoerd.

“Efficiënt waar het kan.
Creatief waar het moet.”

Twee maanden na de invoering van de 18 werkprocessen is
een interne audit uitgevoerd. Middels deze interne audit
hebben we getoetst of we werken volgens het beschreven

PDCA is niet moeilijk, maar vooral een kwestie van discipline.

proces. De meeste werkprocessen werken in de praktijk zoals

Het komt erop neer dat we de bereidheid moeten hebben om

beschreven. Een aantal nog niet en daar zijn eind 2011

ons af te vragen of plannen en resultaten matchen. Het

verbeterplannen voor opgesteld. Het aantal werkprocessen

antwoord daarop verwerken we in een aanpassing van de

dat volledig ingericht wordt volgens de PDCA-filosofie wordt

plannen of doelen. Binnen elk werkproces zijn er handelingen

in 2012 uitgebreid.

7

leiderschap
op orde
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Leiderschap op orde
Iedereen draagt verantwoordelijkheid
en verbindt
Passend leiderschap is een ambitieus, maar alleszins haalbaar doel. Een randvoorwaarde voor
het bereiken ervan is dat de mensen die het moeten doen, de wil en het vermogen hebben om
zich voor de doelen van Elkien in te zetten. De uitdagingen van de komende periode kunnen we
alleen aangaan met bekwame managers. Zij kunnen zichzelf en hun medewerkers leiden en
inspireren om letter en geest van onze ambities na te leven. Dat zijn kwaliteiten die niet iedere
manager bezit. Daarom zijn we een project gestart om een passende leiderschapsstijl voor het
middenkader te ontwikkelen.

Afgelopen zomer hebben we uitvoerige gesprekken gehad

en competenties van medewerkers om te zetten naar een

met ieder lid van het middenkader. In assessments hebben we

beter presterende organisatie. Om te beginnen met het

hun bereidheid en geschiktheid getoetst. We zijn blij dat we

management, dus. Met als centrale vraag: Hoe ver leid jij?

veel managers aan boord kunnen houden. De meesten werken
aan een persoonlijk ontwikkelplan (POP) of actieplan (PAP) om
hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen naar het

“Managers faciliteren en stimuleren.”

gewenste niveau.

Deze aangescherpte opvatting van onze taken verschilt in
bepaalde opzichten van die uit het verleden. We worden

“Roep om duidelijkheid zit diep.”

bedrijfsmatiger, vooral omdat we van mening zijn dat elke
organisatie in welke branche dan ook, haar taken naar beste

In september hebben we alle medewerkers gevraagd naar hun

vermogen moet uitvoeren. Dus doelgericht en voortdurend

mening over de strategie en de toekomstplannen. Dit mede

kosten en inspanningen afwegend tegen resultaat. Een cultuur

werkerstevredenheidsonderzoek heeft enkele opmerkelijke

waarin we onszelf en anderen houden aan afspraken. Voor de

uitkomsten opgeleverd die we met management, Raad van

organisatie van Elkien betekent dit dat we met minder handen

Commissarissen en Ondernemingsraad hebben gedeeld.

meer moeten verrichten. Daarvoor is het nodig de structuur te

Elkieners blijken enorm loyale medewerkers, die zich uitste

comprimeren en te centraliseren.

kend op hun plaats voelen. Ze zijn bovendien met hart en ziel
bereid om zich in te zetten voor de keuzes van de organisatie.

We hebben ervaren dat dit een ander beroep doet op de
werkhouding en het gedrag van management en mede

Uiteraard bracht het onderzoek ook punten voor verbetering

werkers. We zien absoluut de meerwaarde van authentieke

naar boven. Op alle niveaus is behoefte aan meer duidelijkheid

mensen die aan en bij Elkien willen werken. Die bijdragen aan

over de taken en de verwachte bijdrage. Daarin hebben

de effecten die we voor de doelgroep willen bereiken.

concrete ijkpunten voor succes een grote stimulerende

Zij verdienen professioneel management. Daarom is het

werking. Er is behoefte aan een norm die duidelijk maakt of

belangrijk om op alle niveaus ruimte voor initiatief te creëren.

het resultaat van werk goed is of niet. In lijn daarmee was het

Leiders hebben daarin de taak om te faciliteren, te stimuleren

centrale doel van Leiderschap op Orde om de aanwezige wil

en te sturen op houding en gedrag. Zij zijn daar waar nodig.

35

“Sturen op een optimale
dienstverlening.”
We sturen op maatschappelijke rendement en

Elkien kiest ervoor zich te ontwikkelen tot een compacte

klanttevredenheid van onze doelgroep. Om dat optimaal te

organisatie met een efficiënt dienstverleningsconcept in een

doen hebben we eind 2011 onze besturingsfilosofie herzien.

Klant Contact Centrum die grotendeels vanuit de hoofd

Het logisch bundelen van activiteiten en verantwoordelijk

vestiging in Heerenveen opereert. Die concentratie draagt bij

heden leidt tot centralisatie, een andere aansturing en

aan betere efficiency, versterking van de continuïteit van het

organisatiestructuur die we in 2011 hebben opgesteld.

ondernemen en het maatschappelijk rendement voor de

De eenvoud ervan valt als eerste op. We willen gaan werken

doelgroep. De uniforme en herkenbare werkwijze draagt bij

vanuit twee sectoren namelijk de sectoren Klant & Woning en

aan de gewenste duidelijkheid, zowel bij de doelgroep,

Strategie & Financiën. Die verandering gaat gepaard met een

belangenhouders als medewerkers.

top die niet zwaarder dan nodig is. Parallel aan de ontwikke
ling van de filosofie en organisatiestructuur is inmiddels het
aantal bestuurders en directeuren teruggebracht tot drie.

Bestuur

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

8

doorkijk
2012
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Onze ambities
in 2012
In 2011 zijn we gestart om invulling te geven aan ons strategische plan ‘De buur(t)corporatie
van Fryslân voor beter wonen’. Om de effecten ‘de buur(t) versterkt’, ‘samen meer bereiken’
en ‘transparant’ te bereiken hebben we focus aangebracht. Het volkshuisvestelijk kader, het
strategisch voorraadbeleid en het financieel sturingskader, stelden wij op, zodat we beperkt,
bewust en beter werken aan de gewenste effecten op termijn en de concrete doelstellingen
van 2011. De veranderingen in het afgelopen jaar waren vooral voorbereidend en speelden
zich grotendeels af in onze eigen organisatie. 2012 wordt het jaar waarin we ‘doorpakken’.
Als gevolg daarvan worden de activiteiten aan de buitenzijde zichtbaarder.

We maken aan de hand van ons bedrijfsplan 2012, dat

partners meer waarde hebben dan wij en waaraan zij dienen

gekoppeld is aan onze strategie, verdere stappen in de

te voldoen wil ieder het bij zijn eigen kerntaken houden.

toekomst. In het jaar 2012 is de buitenkant van onze onder

Hiermee elimineren we onnodige activiteiten en dus kosten uit

neming een belangrijk aandachtspunt. De aandacht is vooral

de keten. Dat gaat verder dan een optimale prijs-/kwaliteit

gericht op de klanten, financiers en collega’s. In 2012 starten

verhouding voor een product of dienst. Leveren zij een

we met een vijftal nieuwe strategische projecten. De keuze van

product aan ons of een dienst aan de doelgroep met ons?

de projecten bouwt voort op de resultaten die we met de

Dan spreken we over ieders verantwoordelijkheden in de

projecten in het afgelopen jaar hebben bereikt.

keten en in het eindproduct voor onze klanten. We starten het
toepassen van de visie van keten-samenwerken met partners

1. De Buur(t) Versterkt
De visie en de instrumenten die we in 2011 hebben ontwikkeld

voor onze bouw- en onderhoudsactiviteiten. In twee pilots
willen we alle aspecten van keten-samenwerken met elkaar
ervaren en toetsen.

in het project De Buur(t) Versterkt worden dit jaar geïmple
menteerd. We kiezen uit alle goede initiatieven aan de hand
van vastgestelde criteria en focussen op meerwaarde voor de

3. Dienstverleningsoptimalisatie

buurt. Enkele pilots worden in 2012 gerealiseerd en we gaan

De ontwikkelingen, onze missie en strategie hebben eind 2010

het resultaat daarvan meten. De visie en werkwijze voor

onze ambities sterk aangescherpt. We constateren dat we

De Buur(t) Versterkt wordt binnen de organisatie ge-audit en

daarvoor onze eigen organisatie verder dienen te optimali

bij succes aan de lijnorganisatie overgedragen.

seren en onze dienstverlening verder te moderniseren. In 2011
hebben we onze besturingsfilosofie opgesteld en beleids

2. Keten-samenwerken

kaders daarop ingericht. In de structuur waarmee we vanaf
2012 werken zijn beleidsontwikkeling en uitvoering gescheiden

Het project Transformatie heeft in 2011 versterking van het

in de sectoren ‘Strategie & Financiën’ en ‘Klant & Woning’.

draagvlak voor transformatie in de kwaliteit en kwantiteit van

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk op onze centrale

ons woningbezit opgeleverd. Bij het realiseren van die trans

vestiging samengebracht, om zodoende onze klant optimaal

formatie is Keten-samenwerken daarop een logische vervolg

te kunnen bedienen. Ze zijn bovendien logischer en uniformer

stap. Het nieuwe project heeft tot doel te komen tot een visie

in de organisatie ondergebracht met als doel minder mensen

over samenwerking. We onderkennen daarbij ieders professie.

in staat te stellen meer te kunnen doen. De vier rayons zijn

Er zijn nu eenmaal anderen die bepaalde activiteiten beter

inmiddels twee: één voor de stad en één voor het platteland.

kunnen doen dan wijzelf. Dat past bij onze visie focus te

Een centraal online huurdersportaal en KlantContactCentrum

houden op de eigen expertise en gebruik te maken van

willen we in 2012 starten, waarbij we meer gebruik maken van

partners die vanuit hun focus onderscheidend goed doen.

eigentijdse distributiekanalen als telefonie en internet.

Daarbij stellen we ons de vraag waar de gespecialiseerde
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4. Kwaliteit van mensen

We hebben er het volste vertrouwen in dat we ook aan het

In dit project staat ‘de juiste mens op de juiste plek’ centraal.

einde van 2012 kunnen terugkijken op een succesvol jaar.

Dat begint bij de mens, de medewerkers. Elkien hecht waarde

Wij melden u dan graag welke stappen wij hebben gezet om

aan authenticiteit, persoonlijke eigenschappen, kernkwali

in 2015 nog steeds de realistische buur(t)corporatie voor beter

teiten, professie en potentieel. Met medewerkers die dat op

wonen in Fryslân te kunnen zijn.

de juiste plek willen inzetten, kunnen we meer met minder
bereiken. We maken gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve
normen, aansluitend op het project Dienstverlenings

Overige

optimalisatie. We optimaliseren de match tussen de kwaliteiten

In 2012 wordt intensief gesproken over treasury in het

van onze medewerkers en de behoeften van Elkien. Een

algemeen en haar derivatenportefeuille in het bijzonder.

update van onze Strategische Personeel Planning, een voor

Onderdeel van de modaliteiten van deze derivatenportefeuille

Elkien specifiek competentiewoordenboek en natuurlijk de

zijn breakclauses en collateralverplichtingen in de vorm van het

HR-cyclus (persoonlijk ontwikkel- en actieplan, functioneren

storten van liquiditeiten bij de bank als zekerheid. Door de

en beoordelen), waar we sinds 2011 volop gevolg aan geven.

historisch lage rentestand in 2012 hebben swapbanken margin

Wederom met houding en (voorbeeld)gedrag als middelpunt.

calls uitgeoefend in 2012. Elkien heeft hiermee in haar

Eind 2012 bereiken we het optimum van potentieel en taak

risicomanagement rekening mee gehouden en bij dalende

volwassen medewerkers. Het effect dat we vervolgens willen

renteniveaus liquiditeiten aangehouden om aan verplichtingen

en kunnen bereiken is dat zowel management als mede

te voldoen. Een stressscenario van een aanvullende

werkers worden gezien als professionals in het eigen vak

rentedaling van 1% (naar een renteniveau van circa 1,5%) bij

gebied in het bijzonder en Elkien als leidend in de sector in

de renteontwikkeling ultimo 2011 leidde in eerste instantie tot

het algemeen.

een liquiditeitstekort. Op dat moment had Elkien volgens het
CFV onvoldoende liquiditeiten beschikbaar om dit risico af te

5. Sturen

kunnen dekken. Bij een tweede stesstest in februari 2012 heeft
het CFV geconcludeerd dat Elkien aan haar verplichtingen bij

We maken meer zichtbaar hoe Elkien presteert en wat de

een rentedaling van 1% blijvend zou kunnen voldoen. Het CFV

(financiële) gevolgen zijn van de keuzes die we maken.

heeft dit geconcludeerd in haar rapportage en aldus

n

De financiële en maatschappelijke parameters uit het

gerapporteerd aan de minister. In het kader van haar

Sturingskader krijgen in het lopende jaar direct een plaats in

risicomanagement heeft het bestuur een vergelijkbaar

de processen. Het kwaliteitsborgingproject PDCA-2 gebruikt

stressscenario doorgerekend met als peildatum 30 juni 2012.

de prestatie-indicatoren om de nog niet beschreven

Aan deze stresstest kan Elkien voldoen.

werkprocessen uniform vast te leggen en te monitoren.
De bedoeling is aan het einde van 2012 de activiteiten
volledig in de lijnorganisatie te hebben ondergebracht.
n

In het project Business Intelligence selecteren we gegevens
die we bezitten en verzamelen. We vormen ze vervolgens
om tot relevante informatie. Daarmee krijgt de organisatie
op strategisch, management en operationeel niveau de
juiste informatie.

Met Sturen kunnen we meten, richting geven, bijsturen en
verantwoorden. Onze bewuste (rendements)keuzes kunnen we
spiegelen aan de zakelijke markt. We kunnen bewust kiezen
om af te wijken van de criteria in de zakelijke markt, als we
daarmee maatschappelijke effecten realiseren.

9
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Verklaring van Bestuur en goedkeuring Raad van Commissarissen
De jaarrekening van 2011 is op 20 juli 2012 vastgesteld door het Bestuur. In opdracht van
de Raad van Commissarissen heeft PWC de jaarrekening onderzocht en van een goedkeurende
verklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen in de jaarrekening van dit verslag.

Overeenkomstig de bepalingen van het BBSH verklaart het Bestuur van Elkien dat zij haar middelen in 2011 uitsluitend heeft
besteed in het belang van de volkshuisvesting, waarbij steeds een goede balans is gezocht tussen maatschappelijke en financiële
doelstellingen.
De Raad van Commissarissen van Elkien heeft de jaarrekening 2011 bestudeerd. De door de Bestuurder opgemaakte jaarrekening
over 2011 bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening, de daarbij behorende toelichting en het verslag over het afgelopen
jaar. De jaarrekening is door PWC onderzocht en van een goedkeurende verklaring voorzien. We kunnen ons met de stukken
verenigen en hebben deze aldus vastgesteld. Met deze vaststelling verleent de Raad van Commissarissen volledige decharge aan
de Bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft met de accountant overleg gevoerd over de jaarrekening, de interne
berichtgeving, het interne systeem en het verslag van bevindingen over de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen heeft waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor zijn erkentelijkheid uit tegenover
het bestuur en alle medewerkers.
Heerenveen, 20 juli 2012

Bestuur
Alex Bonnema
Bestuurder

Raad van Commissarissen
Jacob Dijkstra						Bert Endedijk
Voorzitter							Vicevoorzitter

Marjo Dijkstra						Koos Gerlofs

Marian Valk						Evert Wind

Joke van Leeuwen
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Kengetallen
2011

2010

Aantal verhuureenheden in eigendom		
Woningen in exploitatie

17.622

17.671

Eenheden in verzorgingshuizen

212

185

Eenheden Overige woongelegenheden

121

121

Parkeervoorzieningen

703

727

Commerciële ruimten

6

6

25

23

Maatschappelijke ruimten
Overige niet woongelegenheden
Totaal

75

76

18.764

18.809

		

Aantal koopeenheden		
Koopwoningen in aanbouw

46

38

Koopwoningen in voorraad

38

27

Totaal

84

65

		
Aantal verhuureenheden in beheer

143

143

		
Totaal verzekerde waarde (x € 1.000.000)

1.458

1.502

		

Verhuur van woningen		
Huurachterstand in % jaarhuur

0,59%

0,56%

Huurderving in % jaarhuur

3,21

3,31

Mutatiegraad

9,6%

11,4%

		

Financiële continuïteit (x € 1.000)		
Eigen vermogen
Voorzieningen
Balanstotaal

195.149

186.223

8.547

2.905

678.786

606.817

		
Solvabiliteit
Liquiditeit (current ratio)

28,7%

30,7%

0,69

0,24

		
Huren
Jaarresultaat na belasting

84.060

81.241

8.926

7.917

		
Interest Coverage Ratio (ICR)

2,30

2,06

Loan to Value

57%

44%

Investering-/Financieringsratio

30%

55%

Efficiencyratio

53%

58%

		
Rentabiliteit totale vermogen na belasting

3,98%

4,96%

Rentabiliteit totale vermogen voor belastingen

2,17%

4,66%

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

4,57%

4,25%

-/- 1,72%

3,29%

4,08%

4,31%

Rentabiliteit eigen vermogen voor belastingen
Gemiddelde rentekostenvoet leningenportefeuille
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Begrippenlijst
BAR = Bruto aanvangsrendement
BBSH = Besluit Beheer Sociale Huursector
CFV = Centraal Fonds Volkshuisvesting
DBV = De Buur(t) Versterkt
GEEF = Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland
Gemeente SWF = Gemeente Súdwest Fryslan
ICR = Interest Coverage Ratio
IRR = Internal Rate of Return
NAR = Netto aanvangsrendement
PDCA = Plan Do Check Act
PMC = Produkt Markt Combinatie
RJ 645 = Richtlijn Jaarverslag nr. 645
RMS = Risk Management Scan
RvC = Raad van Commissarissen
SVB = Strategisch Voorraad Beleid
WSW = Waarborgfonds Sociale Woningbouw
ZAV-beleid = Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid

Factsheets
prestatievelden
BBSH
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Factsheet I:
Kwaliteit van woningen
Portefeuilleverdeling naar type woning en gemeente
Gemeente

Type woning
Vrijstaand

2^1 kap

Hoek/tussen

Boarnsterhim

1

272

1.640

84

258

Leeuwarden

4

29

2.921

2.703

2.376

1

262

475

19

-

-

-

757

33

758

991

68

492

1

-

2.343

Littenseradiel
Opsterland

Portiekflat

Galerijflat

Overige
woningen

Onzelfstandige woningen

Totaal

2

-

2.257

21

136

8.190

Smallingerland

-

2

22

15

37

-

-

76

Súdwest Fryslân

4

656

2.475

251

585

4

24

3.999

43

1.979

8.524

3.140

3.748

28

160

17.622

Totaal

Onze woningen

Energielabels
Voorgaande tabel laat zien welke labelverbeteringen gereali

In bovenstaande tabel staat een overzicht van onze porte

seerd zijn in 2011. Er zijn verschillende ingrepen in ons woning

feuilleverdeling naar type woning en gemeente.

bezit welke een wijziging teweeg brengen in de energielabels,
zoals:
n

Onderhoud

sloop, waardoor automatisch slechte labels verdwijnen;

n

nieuwbouw, waardoor automatisch A labels toegevoegd

Woningverbetering

n

woningverbetering;

Elkien investeert de komende jaren fors om de kwaliteit van de

n

vervangen van oude cv ketels door moderne HR ketels;

woningen te verbeteren. Onder verbeteringen worden

n

geriefsverbeteringen, zoals isolerend glas, cv installaties en

worden;

ingrepen in bestaande woningen verstaan. De ingrepen zijn
vooral gericht op het verbeteren van de energetische

isoleren van bergingen;
n

de PV (photo voltage) zonnepanelen die sinds kort ook mee

prestaties van de woningen. Over een periode van 15 jaar

tellen in de labeling. Deze zonnepanelen liggen op flat

leiden deze investeringen tot een significante verbetering van

gebouwen, maar voor elke woning binnen het gebouw mag

de woningportefeuille. De portefeuille ultimo 2011 bestaat

deze verbetering meegerekend worden. Mede hierdoor is

voor 65% uit woningen met een D label of lager. Per 2025,

een behoorlijke stijging in A-labels gerealiseerd.

uitgaande van de investeringen zoals ze in 2011 zijn voor
genomen, zal dit percentage onder de 25% komen.

Energielabels 2011 en voornemen 2025
Energielabels 2011 en 2025

2011

Labelverbeteringen in 2011
Aantal woningen

1 labelverbetering

740

2 labelverbetering

276

3 labelverbetering

140

4 labelverbetering

96

5 labelverbetering
Totaal

18
1.270

30
25

percentage van portefeuille

Label

2025

35

20
15
10
5
0
A
B
energielabel

C

D

E

F

G
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De grafiek met voorgenomen labelverbeteringen voor de
periode 2011 - 2025 laat een verbetering op lange termijn zien.
Deze tabel suggereert dat we na 2025 niets meer zullen doen
aan de verbetering van energielabels van onze woningen.
Dat is natuurlijk niet het geval. Deze labelverbeteringen zijn
gerelateerd aan ons SVB. Het SVB loopt tot 2025, vandaar dat
wij daar nu tot 2025 een helder beleid in kunnen aangeven.
Instandhoudings- en serviceonderhoud
Het was ons plan om in 2011 voor € 20,7 miljoen instand
houdings- en serviceonderhoud te plegen. De werkelijke
uitgaven zijn € 15,8 miljoen. Het verschil verklaart zich op
hoofdlijnen op twee onderdelen. In de eerste plaats hebben
wij in 2011 een groot inkoopvoordeel behaald. Bij het opnieuw
aangaan van contracten, gecombineerd met het huidige
economische klimaat, zijn zeer aantrekkelijke prijzen
afgesproken. In de tweede plaats ligt de verklaring in de
vaststelling van het nieuwe SVB. De begroting voor 2011 is
vastgesteld in het najaar van 2010. Daarna is het nieuwe SVB
vastgesteld. Op basis van het SVB zijn aanpassingen gedaan in
de begroting van instandhoudings- en serviceonderhoud, wat
betekende dat er minder uitgaven zijn gedaan dan in eerste
instantie werd verwacht.
Het instandhoudings- en serviceonderhoud kan onderverdeeld
worden in vier soorten:
n

planmatig onderhoud (o.a. buitenschilderwerk, reiniging
gevels, verbetering bestrating)

n

contractonderhoud (o.a. onderhoud liften en installaties)

n

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

n

serviceonderhoud (o.a. tuinonderhoud, schoorsteenvegen,
glazenwassen van algemene ruimten)
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Factsheet II:
Verhuur van woningen
Huurprijzen

de maximale huurverhoging voor huurwoningen tot aan

Binnen het huurprijsbeleid wordt gezocht naar de juiste balans

de huurtoeslaggrens. Deze huurtoeslaggrens lag in 2011

tussen kosten en de opbrengsten aan de ene kant en de

op € 652,52.

betaalbaarheid voor onze doelgroep aan de andere kant.
Om een betere balans te krijgen in de totale woningmarkt

Uitzonderingen op de standaard huurverhoging zijn:

streeft Elkien naar een juiste prijs-kwaliteitverhouding die

n

aansluit bij de marktsituatie.

bedrijfspanden
De huurprijzen van deze panden worden met een
percentage verhoogd zoals is afgesproken in de betreffende

Voor Elkien is het noodzakelijk om de huren geregeld aan te
passen. Dit heeft te maken met een belangrijke voorwaarde

huurovereenkomst;
n

vanuit de BBSH voor de financiële continuïteit van de

nieuwbouw
De woningen die werden opgeleverd in de periode 1 januari

corporatie. Om primair de doelstellingen op het gebied van
kwaliteit, leefbaarheid, nieuwbouw en wonen en zorg te

2011 t/m 30 juni 2011 kregen geen huurverhoging;
n

sloop

borgen is een goed financieel beleid van belang. De uitgangs

Bij woningen waarvan is aangekondigd dat deze gesloopt

punten in het huurprijsbeleid van Elkien zijn de volgende:

worden en waar een sociaal plan voor in voorbereiding is,
wordt geen huurverhoging doorgevoerd.

n

n

kostenstijgingen op basis van inflatie in relatie tot de huren
worden doorberekend;

Harmonisatie huurprijzen

de huurprijs van de woning is in relatie tot de kwaliteit van

Als een nieuwe huurder zijn nieuwe woning betrekt, stelt

de woning;

Elkien de huurprijs vast op de zogenaamde streefhuur.

n

het huurbeleid is consistent;

Deze streefhuur is gebaseerd op de prijs die tot stand komt via

n

het huurbeleid is duidelijk en transparant;

het woningwaarderingstelsel dat is vastgesteld door de rijks

n

er is een verscheidenheid in huren over het hele

overheid. Elke woning is gewaardeerd met een aantal punten.

huurbestand.

De rijksoverheid stelt een maximale puntprijs vast. Elkien
hanteert als streefhuur een percentage van de maximale

Huurprijsverhoging

huurprijs. Voor de woningen in Leeuwarden was dat percen

De gemiddelde huurverhoging voor onze woningen per 1 juli

tage in 2011 gemiddeld 72% en voor de woningen buiten

2011 was 1,3%. Dat is gelijk aan de inflatie van 2010. Dit is

Leeuwarden (exclusief Smallingerland) maximaal 68%.

Procentuele verdeling naar huurklasse per gemeente
Goedkoop
< € 362
Boarnsterhim
Leeuwarden

%

Bereikbaar
laag
€ 362 € 518

%

Bereikbaar
hoog
€ 518 € 555

%

Betaalbaar
€ 555 € 652

%

Vrije
sector
> € 652

%

Totaal
eenheden

835

11

1.248

14

145

16

29

5

0

0

2.257

4.125

57

3.269

38

320

35

370

58

107

69

8.191

Littenseradiel

377

5

338

4

34

4

8

1

0

0

757

Opsterland

544

7

1.561

18

171

19

52

8

14

9

2.342

-

0

26

0

3

0

22

3

25

16

76

Súdwest Fryslân

Smallingerland

1.389

19

2.200

25

240

26

160

25

10

6

3.999

Totaal

7.270

100

8.642

100

913

100

641

100

156

100

17.622

Let op: Dit zijn alleen woningen. Eenheden in verzorgingshuizen, overige woongelegenheden, parkeergelegenheden en alle niet
woningen zijn buiten beschouwing gelaten.
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Percentage maximale huur
Gemeente

Gemiddelde
netto huur (in €)

Gemiddeld aantal punten
woningwaarderingssysteem

Gemiddeld % maximale huur

397,74

142

59,9%

Boarnsterhim
Leeuwarden

387,80

116

72,0%

Littenseradiel

375,44

137

58,6%

Opsterland

421,48

148

60,7%

Smallingerland

587,02

168

74,3%

Súdwest Fryslân

401,04

139

61,7%

Totaal

396,71

130

65,5%

Gemiddelde contractduur in jaren per gemeente
Boarnsterhim

11,8

Leeuwarden

9,4

Littenseradiel

13,8

Opsterland

Aantal woningzoekenden
(inschrijvingen exclusief dubbelingen)
Leeftijdsklasse
<18 jaar

10,5

Smallingerland

2,3

Súdwest Fryslân

11,8

Totaal

10,6

Aantal ingeschrevenen
29

18-30 jaar

13.472

30-40 jaar

4.309

40-50 jaar

3.154

50-60 jaar

2.078

> 60 jaar

2.722
25.764

Totaal
Woonruimteverdeling
In 2011 werd ondanks de plannen om naar één uniform
Aantal ingeschrevenen per leeftijdsklasse,
op basis van hoofdaanvrager.

woonruimteverdeelsysteem over te gaan nog steeds gewerkt
met zowel het aanbodmodel als het optiemodel. Voor 2012
zijn de plannen voor het implementeren van het nieuwe

> 60 jaar
11%

woonruimteverdeelsysteem klaar. Begin maart 2012 wordt dit
aanbodsysteem operationeel.

< 18 jaar
0%

50-60 jaar
8%

In 2011 ontvingen we 7.379 nieuwe inschrijvingen.
In verband met Europese wet- en regelgeving dienen wij aan

40-50 jaar
12%

te geven welke deel van ons woningbezit wordt toegewezen

18-30 jaar
52%

aan de daarvoor gedefinieerde doelgroep. Volgens deze
regels moeten corporaties ten minste 90% van haar bezit
verhuren aan de doelgroep, namelijk onder inkomensgrens

30-40 jaar
17%

van € 33.614. Van de in totaal 1.944 toewijzingen, is 97,4%
van de woningen toegewezen aan de doelgroep, namelijk
1.894 woningen.
De inkomensgrenzen, vastgesteld door het ministerie, zijn als volgt:
n

eenpersoons: € 21.625

n

meerpersoons: € 29.350

n

eenpersoonsouderen: € 20.325

n

meerpersoonsouderen: € 27.750
Toewijzingen aan de hand van inkomensgrenzen zoals gehanteerd in de toekenning van huurtoeslag

Passend
Te duur
Te goedkoop
Totaal

2009

2010

2011

%

1.478

1.724

1.787

85,6

74

193

181

8,7

115

58

118

5,7

1.667

1.975

2.086

100
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Senioren
Een groot gedeelte van ons woningbezit is geschikt voor

Huurderving 2011 (in € x 1000)

senioren. Onze woningen zijn in principe beschikbaar voor

Huurderving frictieleegstand

641

alle woningzoekenden. Een uitzondering daarop zijn

Huurderving verkoop

594

woningen die uitermate geschikt zijn voor senioren:

Leegstand door
vastgoed activiteiten

1.561

gelijkvloerse woningen en indien gestapeld voorzien van een
lift. Voor specifiek deze woningen (aantal circa 3.800) worden

Totaal

2.796

een aantal complexen gelabeld als zijnde seniorenwoningen.
We verhuren ze aan woningzoekenden van 55 jaar en ouder.

Huurachterstand

Soms hoort een zorgaanbod bij deze woningen, bijvoorbeeld

In verslechterde economische omstandigheden zijn de

als het gaat om aanleunwoningen bij zorgcomplexen.

huurachterstanden naar beneden gebracht met inzet van
minder personeel. De achterstanden (zittende huurders) zijn

Jongeren/Studenten

gedaald van gemiddeld 6,91% in 2010 naar 6,58% in 2011.

We verhuren steeds meer woningen aan jongeren.

Dit percentage is de achterstand uitgedrukt in een percentage

In Leeuwarden werken we mee aan de Regiegroep

van de totale maandhuur. In absolute bedragen is de

Studentenhuisvesting. We bezitten geen specifieke

achterstand hiermee gedaald met ruim € 300.000 ten

studenten- of jongerenwoningen. Maar een groot deel

opzichte van het voorgaande jaar.

van onze woningen is wel geschikt voor die doelgroep.
Met name in Leeuwarden verhuren we steeds meer woningen
aan studenten en jongeren. In die stad zijn we lid van de

Uitzettingen door huurschuld

Regiegroep Studentenhuisvesting, samen met de gemeente

Leeuwarden

32

Leeuwarden, de hogescholen en de andere corporatie Woon

Opsterland

3

Friesland. Deze organisatie koppelt vraag en aanbod van

Súdwest Fryslân

3

woningen aan elkaar, houdt knelpunten in de gaten en

Totaal

38

bereidt het studentenbeleid van de gemeente voor.
Elkien heeft in 2011 een voorstel gedaan om de studenten

Urgenten

huisvesting in Leeuwarden te clusteren. Deze plannen

In 2011 zijn 73 woningen toegewezen aan mensen met een

worden in 2012 uitgewerkt.

urgente woningvraag. Vormen van urgentie:
n

medische urgentie (15)

Leegstand

n

herhuisvestingsurgentie (13)

Het is te allen tijde ons doel om woningen zo kort mogelijk

n

sociale urgentie (15)

leeg te laten staan. Toch is de totale huurderving door

n

instellingsurgentie (30)

leegstand een fors bedrag. Het gaat om bijna € 2,8 miljoen.
Door de economische crisis verkochten we onze koop

Statushouders

woningen minder snel. Daarnaast bereiden we ons

In 2011 hebben we 27 woningen toegewezen aan mensen met

momenteel voor op een aantal grote wijkvernieuwings-

een verblijfstatus.

projecten. Hierbij staan woningen vaak lang leeg voordat
we ze kunnen slopen. Tot het moment waarop we de
woningen daadwerkelijk slopen staan deze woningen in
onze exploitatie. Verhuur is dan niet mogelijk. En we
hebben wisselwoningen nodig voor onze renovatieprojecten.
Ook dat zorgt voor extra leegstand.
Wij hebben de afgelopen jaren een gestage stijging van de
huurderving gehad, in 2011 stabiliseert dit. We vinden de
huurderving te hoog, zowel qua percentage (3,2%) als in
absoluut bedrag (bijna € 2,8 miljoen). In het najaar van 2011
is een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de
huurderving daalt.
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Factsheet III:
Betrekken bewoners
bij beleid en beheer
Overleg huurdersorganisaties

verenigingen hebben aangegeven dat zij de focus van Elkien

We voeren overleg met twee huurdersorganisaties:

op de verlaging van de bedrijfslasten een positieve

n

n

Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan voor de gemeenten

ontwikkeling vinden. Elkien en de huurdersverenigingen

Leeuwarden en Smallingerland;

treden regelmatig hierover met elkaar in gesprek. Eigenlijk

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland voor de

geldt dit voor alle beleidsgebieden en maatregelen die van

gemeenten Opsterland, Boarnsterhim, Littenseradiel en

invloed zijn op onze bedrijfsvoering en gevolgen hebben

Súdwest Fryslân.

voor onze huurders.
n

invoering van het nieuwe Woningwaarderingsstelsel

Vier maal per jaar overleggen we op bestuursniveau met de

De invoering betekent dat er in de hoogte van de huurprijs

huurdersorganisaties. Daarnaast overleggen we regelmatig op

meer rekening wordt gehouden met het energielabel van de

zowel rayonniveau als op beleidsniveau met de organisaties.
Eenmaal per jaar overleggen de bewonersorganisaties met de

woning.
n

Raad van Commissarissen. De contacten verlopen zeer goed

het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem
Dit systeem is aangenomen onder de voorwaarde dat het de

en leveren ons goede adviezen.

komende jaren niet fundamenteel zal wijzigen.
n

aanpassing openingstijden vestiging Grou

De huurdersverenigingen hebben in 2011 onder meer over de

Het advies van de Bewonersraad Friesland om dit geleidelijk

volgende onderwerpen advies gegeven:

te doen, hebben we overgenomen. Eind 2011 is de

n

servicekostenbeleid

vestiging in Grou gesloten.

Het servicekostenbeleid heeft voor de ene huurder grotere

n

gevolgen dan voor de andere. In overleg met De Bewoners

Overeenkomsten gesloten

raad Friesland is afgesproken de prijsaanpassing gefaseerd

In december 2011 is met Huurdersvereniging De bewoners

te doen zodat in 2014 voor heel Elkien de tariefstelling

raad Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

uniform is en de huurders tijd krijgen te wennen aan de

gesloten voor een periode van 10 jaar. Hierin zijn opnieuw

veranderde kostenstructuur.

afspraken gemaakt over de invulling van de vertegen

urgentiebeleid

woordiging en over het investeren in het energiezuiniger

Op een aantal details is het urgentiebeleid aangepast.

maken van een groot deel van onze woningen. De afspraak is

Zo wordt in alle gevallen de historie van de nieuwe huurder

dat we een substantieel deel van onze bestaande woningen

gecontroleerd en is er de mogelijkheid om in geval van

energiezuiniger maken zonder dat Elkien daar een huur

urgentie af te wijken van de (Europese) norm. Overigens is

verhoging voor in rekening brengt bij de zittende huurder.

dat precies waar de 10% ruimte voor is bedoeld.
n

financieel sturingskader

Onze financiële bijdrage aan de huurdersorganisaties:

Ten aanzien van het financieel sturingskader zijn de

n

afspraken om goed te blijven monitoren wat de gevolgen
zijn voor onze bedrijfsvoering en de huurders. De huurders

Nieuw Elan € 106.504 voor de vertegenwoordiging van
8.125 huurders.

n

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland € 123.044
voor de vertegenwoordiging van 9.413 huurders.

Vereniging van Eigenaren
Rayon

Aantal VVE’s

Huurwoningen

Koopwoningen

Beheerkosten (in €)

5

144

67

25.387

Oost

12

143

99

34.078

West

5

152

56

25.591

22

439

222

85.056

Leeuwarden

Totaal
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Overleg met bewoners in wijken, dorpen en buurten

Klachtencommissie

We staan in nauw contact met onze klanten. Onze mede

Voor het gehele werkgebied heeft Elkien één klachten

werkers in het rayon zijn regelmatig aanwezig bij overleggen

commissie en een reglement dat met de beide huurders

met belangenverenigingen als dorpsbelangen, wijkteams en

organisaties is overeengekomen.

bewonerscommissies. In deze overleggen wordt intensief
besproken wat er bij bewoners en in de buurt leeft. Als we

Zitting in de commissie hebben:

daar effectief aan kunnen bijdragen dan doen we dat. Tevens

n

De heer H.D.S.S. Roescher uit Leeuwarden (voorzitter)

zijn deze bijeenkomsten voor Elkien belangrijk om gevoerd

n

De heer N. Pieterse uit Oosthem (lid)

beleid te delen en uit te leggen aan de bewoners. Elkien is

n

De heer P.E. van der Werf uit Heerenveen (lid)

gestart met een ronde langs dorpsbelangen om de aanleiding,
de aard en de consequenties van de transformatie opgave toe

De commissie ontving acht klachten in 2011. De klachten

te lichten. Hiermee zijn we in 2011 gestart en dat wordt in

commissie heeft in 2011 twee klachten daadwerkelijk

2012 afgerond. Er is een pilot gestart met een buurtmeter en

behandeld. Beide klachten zijn door de commissie als

een methode om de krimp te begeleiden. Deze methode is er

ongegrond verklaard.

op gericht om enerzijds de bewoners mee te nemen in de

De eerste zaak betrof een geschil tussen Elkien en een huurder

krimpbeweging en anderzijds om daar waar nodig gezamenlijk

over de renovatie van het toilet en douche in de woning tegen

oplossingen te bedenken.

een vooraf overeengekomen huurverhoging, terwijl dit een
jaar later in het kader van wijkrenovatie zonder huurverhoging

Interactie met de klant

kon worden uitgevoerd. De tweede zaak betrof door huurder

Er is in 2011 een enquête uitgezet onder de bewoners hoe en

veronderstelde gevolg schade naar aanleiding van afwaterings

in welke mate zij willen worden geïnformeerd. De resultaten

problemen op het erf.

verwachten we medio 2012. In 2012 wordt geïnventariseerd
wat de interactieve mogelijkheden zijn om meer informatie van

Onbehandelde klachten

en over onze klanten te verkrijgen. Dit sluit aan bij de

Zes binnengekomen klachten behandelde de commissie niet.

modernisering van onze dienstverlening.

De redenen daarvoor waren achtereenvolgens dat Elkien de
klacht officieel nog niet kende, onvoldoende de kans had

Aanwezig in de buurt

gehad de klacht zelf op te lossen of al overeenstemming met

Dagelijks komen onze medewerkers in de buurt en over de

de huurder had bereikt.

vloer bij onze klanten. Ze zien, horen en weten wat er speelt.
Indien nodig schakelen onze medewerkers andere collega’s in
of verwijzen door naar de juiste medewerker.
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Factsheet IV:
Financiële continuïteit
Visie op financiën

De begroting en verantwoording

Elkien is een financieel gezonde organisatie. We willen de

Elkien maakt gebruik van een jaarlijks bedrijfsplan waarin ook

beschikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten voor onze

de jaarbegroting is opgenomen. Het bedrijfsplan is een korte

kerntaak: het beschikbaar stellen van betaalbare, toekomst

termijn invulling om in jaarlijkse stappen de geformuleerde

bestendige en duurzame woningen voor mensen met een laag

strategische doelstellingen tot 2015 te realiseren. Het bedrijfs

inkomen voor nu én in de toekomst. Daarom maken wij

plan bestaat uit te realiseren projecten die zijn ondergebracht

heldere keuzes. Ons financieel beleid is een belangrijke pijler

in een programma. Het programma kent een programma

voor deze keuzes.

manager die het realisatieproces bewaakt. De jaarbegroting
2011 was een afgeleide van de meerjarenbegroting 2011-

Bewust kiezen

2015. De financiële doelstellingen voor 2015 zijn steeds

Financiële continuïteit is voor ons belangrijk om onze missie als

bepalend om jaarbegrotingen vanaf 2011 tot 2015 vast te

realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân waar

stellen. Managementrapportages op kwartaalbasis rapporteren

te maken. Geld is daarbij een cruciale randvoorwaarde die

over de realisatie ten opzichte van de budgetten. Hierbij wordt

vraagt om het zoeken naar scherpte in het maken van keuzes.

een schriftelijke analyse gemaakt van oorzaken van afwijkingen

Daar komt bij dat de wereld waarin we werken snel verandert.

en waar nodig worden bijsturingsactiviteiten beschreven.

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

De kwartaalrapportages worden binnen één maand na afloop

gevolgen van de huidige economische situatie raken ons

van het kwartaal besproken in het middenkaderoverleg,

uiteraard ook.

de directieraad én de auditcommissie/RvC.

Het financiële beleid kent een drietal invalshoeken:
n

financiële continuïteit. Door het gebruik van financiële

Ontwikkelingen 2011

instrumenten lopen we een liquiditeitsrisico. Dit begint

n

nadrukkelijker te worden omdat de lange rente extreem

Financieel sturingskader

laag is en een dalende trend vertoond. Zoals ook uit de

De genoemde kwantitatieve criteria laten een verbetering

stresstest van het CFV blijkt, zijn wij in staat om aan de

zien in 2011 omdat wordt gestuurd op een financiële

liquiditeitsrisico’s te dragen nu en bij een nog lagere rente.

versterking in de periode tot en met 2015. Vooral de

De ontwikkelingen hieromtrent volgen wij actief en waar

helderheid in de rendementseisen die worden gesteld aan

nodig sturen wij gericht bij.

nieuwbouw of herstructureringsprojecten resulteren in een

ondersteuning besluitvorming mutaties in de

sterker rendement.

vastgoedportefeuille
n

kostenbeheersing

Daarom zijn in het schema onderaan de pagina de kwantita
tieve criteria opgenomen in het beleidsplan die zijn voorzien
van een normenkader. Over de kwantitatieve criteria wordt
maandelijks gerapporteerd. Elkien vindt het belangrijk om
ontwikkelingen continu te monitoren, te evalueren en (bij)
te sturen om de strategische doelstellingen te realiseren.

Portefeuille
ICR
Loan to value
Inv. fin. ratio
(Indirect
rendement)

Exploitatie
Efficiency ratio
(Direct
rendement)

Investeringen
IRR
(BAR/NAR)

Niet vastgoed
Lump sum
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Resultaat
Het resultaat over 2011 is € 8,9 miljoen dat wordt toegevoegd

Het resultaat werd in 2011 sterk bepaald door een aantal

aan het eigen vermogen dat tot en met 2015 een versterking

bijzondere posten. Om de bijzondere posten te kunnen

kan gebruiken. De begroting voor 2011 ging uit van een

onderscheiden van de reguliere bedrijfsvoering hieronder een

resultaat na belasting van € 2,3 miljoen; zodoende een

opgave van het genormaliseerde resultaat:

positiever resultaat dan was begroot.

Resultatenrekening
(x € 1.000)
2011

regulier

84.060

84.060

4.593

4.593

12.697

12.697

bijzonder

referenties

Bedrijfsopbrengsten
Huren
Vergoedingen
Verkoop onroerende zaken
Gerealiseerde opbrengsten onderhanden projecten

8.175

8.175

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

1.891

1.891

Overige bedrijfsopbrengsten

401

401

Som der bedrijfsopbrengsten

111.817

111.817

Afschrijvingen op materiële vaste activa

21.560

18.061

-/- 3.499

1

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

21.706

3.888

-/- 17.818

2

Personele lasten

14.390

14.390

Lasten onderhoud

15.805

15.805

8.071

8.071

Overige bedrijfslasten

23.290

19.790

-/- 3.500

3

Som der bedrijfslasten

104.822

80.005

-/- 24.817

6.995

31.812

Financiële baten en lasten

-/-10.345

-15.433

Bedrijfsresultaat voor belastingen

-/- 3.359

16.379

12.285
8.926

Bedrijfslasten

Kosten uitbesteed werk

Bedrijfsresultaat

Belastingen
Bedrijfsresultaat na belastingen

+ 5.079

4

-1.190

+ 13.475

5

15.189

-/- 6.263

1. Elkien is met ingang van 2011 overgegaan van een

3. Dit betreft een voorziening voor de effecten van de geplande

annuitaire afschrijvingssystematiek naar lineaire afschrijvings

organisatie optimalisatie in 2012.

systematiek, dit met het oog op wijzigingen in RJ 645
verslaggevingsregels (RJ 645) vanaf boekjaar 2011.

4. In 2011 is gebleken dat Elkien de herstructurering voor een
deel van de derivatenportefeuille die in december 2010 heeft

2. Tot op heden ging Elkien in de bedrijfswaardeberekening uit

plaatsgevonden in de balans had moeten verwerken. Dit leidt

van een restwaarde van woningbezit aan het eind van de

in het verslagjaar tot een eenmalige aanpassing.

exploitatieduur van 10% van de huidige WOZ-waarde. Deze
berekening houdt enigszins rekening met een zeker waarde

5. Het resultaateffect door belastingen wordt voornamelijk

verloop van de grond. Op basis van toepassing van ‘best

veroorzaakt door het opnemen van een actieve latentie op de

practicus’ wijzigt Elkien in 2011 deze restwaarde naar een vast

balans. Dat wil zeggen een administratieve vordering op de fiscus

bedrag van € 5.000. Dat bestaat uit een normatieve grond

op grond van tijdelijke belastingverschillen. Deze latentie heeft

quote van €15.000 minus kosten voor uitplaatsing en sloop.

betrekking op de geplande verkopen van het bestaande bezit van
de aankomende 5 jaar. Deze geplande verkopen zijn ingerekend als
opbrengst in de meerjarenbegroting en bedrijfswaardeberekening.
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De kasstroom
Daarnaast wordt in de periode tot en met 2015 gestuurd op

oordeel. Het CFV beoordeelt de financiële continuïteit

een aanzienlijke versteviging van de operationele kasstroom.

van corporaties en kijkt of een corporatie haar vermogen

Dit wordt enerzijds gerealiseerd door het dienstverlenings

voldoende inzet voor de taken zoals ze in de wet staan.

concept zodanig te optimaliseren dat de klant ervaart dat

Het vermogen volgens de jaarrekening van de corporatie zélf

Elkien beter bereikbaar is via moderne communicatiemiddelen

geeft het CFV daarin onvoldoende inzicht. Zij corrigeert het

en tegelijkertijd een kostenreductie kan plaatsvinden in huis

vermogen volgens de jaarrekening door specifiek beleid uit

vesting en personele lasten. Anderzijds is Elkien kritisch op

te filteren. Dit getal wordt door het CFV gebruikt voor

haar bedrijfskosten en heeft hiervoor concrete doelen gesteld.

beoordeling op basis van de generieke normen die gelden
voor alle corporaties.

Als onderdeel van de kwantitatieve criteria stuurt Elkien op de
jaarlijkse netto-operationele kasstroom zodat deze boven de

In 2011 heeft het CFV Elkien als A1-corporatie aangemerkt.

grens blijft die het WSW stelt om blijvend financiering te

Dat is de beste waardering die kan worden verkregen. Dat

kunnen aantrekken. De omvang van de opgave die in het

betekent dat Elkien in de plannen haar financiële continuïteit

strategisch vastgoed beleid is opgenomen is hiermee in

heeft gewaarborgd én in voldoende mate haar vermogen

overeenstemming gebracht. Een voldoende grote positieve

gebruikt voor maatschappelijke doeleinden.

kasstroom is essentieel voor de continuïteit van Elkien én
daarmede voor een blijvende invulling van onze rol in wijken

Tevens vinden wij het belangrijk wat de marktwaarde is van ons

en buurten in Friesland.

bezit omdat dit inzicht geeft in datgene dat wij als corporatie
door ons beleid investeren in de volkshuisvesting. Het verschil

Vermogensontwikkeling

tussen de marktwaarde van ons bezit en de waarde die wij op

Bij de beoordeling van de vermogensontwikkeling kunnen

basis van ons beleid kunnen realiseren beschouwt Elkien als

diverse invalshoeken worden gekozen. Wij onderkennen in

investering in de maatschappij. Wij streven er naar om steeds

ieder geval drie van deze invalshoeken: volgens jaarrekening,

bewust te kiezen voor die activiteiten of die wijken of buurten

het CFV en marktwaarde van ons bezit waarvan wij de laatste

waar onze inzet het er het meest toedoet.

twee het meest belangrijk vinden.

Rendementsontwikkeling

Ons vermogen geeft een indicatie van onze financiële
continuïteit. Het vermogen om in moeilijke tijden negatieve
resultaten te kunnen opvangen. Het CFV heeft een stresstest

Waardesturing heeft steeds meer onze aandacht. In ons

uitgevoerd bij corporaties die gebruik maken van financiële

strategisch voorraadbeleid speelt waardesturing op zowel

instrumenten, zo ook bij Elkien. De conclusie uit de test per

projectniveau als op portefeuilleniveau een grote rol.

30 juni 2012 is dat wij een rentedaling van 1% kunnen

Uitgangspunt is dat onze investeringen voldoende waarde

opvangen en daarmee de test kunnen doorstaan. In het

toevoegen aan ons vastgoed of de omgeving waarin dat

rapport worden daarnaast een aantal aanbevelingen gedaan,

vastgoed staat. Voor de beoordeling van ons rendement

die we de komende periode zullen implementeren. De toets

gebruiken we de aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex.

die het CFV jaarlijks uitvoert is bepalend voor haar positief

Waardeontwikkeling (x € 1.000)
Marktwaarde bezit in verhuurde staat

2008

2009

2010

2011

1.590.900

1.508.000

1.572.100

1.458.200

Bedrijfswaarde bezit op basis van eigen beleid

635.000

813.500

840.900

662.200

Verschil

955.900

694.500

731.200

796.000
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Rendement versus aeDex-benchmark Nederland (totaal bezit)
Ultimo jaar, in procenten

2011

2010

2009

2008

-4,0%

-0,6%

-4,9%

0,3%

Totaal
Elkien
Benchmark
Relatief

0,5%

1,8%

-1,6%

-2,3%

-4,5%

-2,4%

-3,4%

2,7%

				

Direct
Elkien

3,2%

2,7%

2,1%

Benchmark

2,9%

2,8%

2,8%

1,9%
2,7%

Relatief

0,3%

-0,1%

-0,7%

-0,8%

				

Indirect
Elkien

-7,0%

-3,2%

-6,8%

-1,5%

Benchmark

-2,4%

-0,9%

-4,3%

-4,8%

Relatief

-4,7%

-2,3%

-2,6%

3,5%

				

Beleidseffect
Elkien

1,3%

1,3%

1,1%

0,9%

Benchmark

1,7%

1,6%

0,9%

0,8%

-0,4%

-0,3%

0,2%

0,1%

Relatief

Deze tabel vergelijkt ons rendement met vergelijkbare

Het indirecte rendement was net als vorig jaar, behoorlijk lager

corporaties (de aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex). Het

dan gemiddeld. Een deel hiervan is toe te schrijven aan de

direct rendement is - kort gezegd - het rendement uit netto

verdergaande negatieve prijsontwikkeling van woningen in

huuropbrengsten. Het indirect rendement is de waardegroei

Fryslân die ongunstig afsteekt tegen Nederland. Een zelfde

gebaseerd op de Netto Open Marktwaarde. Het beleidseffect

tendens is te zien in de WOZ waarden. Omdat sprake is van

is het rendement dat wij bewust of onbewust laten liggen ten

cijfers inclusief de investeringsobjecten heeft de naar

opzichte van marktomstandigheden. Het directe rendement

verhouding behoorlijke investeringsportefeuille van Elkien een

van Elkien ligt dit verslagjaar boven de benchmark. Hierin

extra drukkende invloed. Het indirecte rendement voor alle

vallen twee dingen op. Enerzijds blijft de verhouding tussen

objecten is -7,0% terwijl dit voor alleen de standing

gevraagde huur ten opzichte van de maximale huur bij Elkien

investments -4,1% (Nederland -1,4%, Noord Nederland -3,2%)

lager dan de benchmark Nederland. Bij mutatie werd er maar

is. Het ongunstige indirecte rendement als gevolg van

met beperkte bedragen geharmoniseerd. Anderzijds is ook

investeringen heeft een groot effect op het totale rendement.

dit jaar het bedrag van de exploitatiekosten gunstiger dan

Het totale rendement voor alleen standing investments is

gemiddeld. Dit, terwijl de exploitatiekosten landelijk

-0,7% (Nederland 1,7%, Noord Nederland 0,3%).

gemiddeld ook al een daling laten zien.
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Meerjarenbegroting 2011-2015
Kasstromen
(bedragen x € 1.000)

begroting
2011

2012

meerjarenbegroting
2013

2014

2015

2016

Operationele activiteiten			
Huurbaten

84.060

86.156

88.072

90.184

91.889

93.718

5.542

6.041

6.015

6.054

6.099

6.106

Overige bedrijfsopbrengsten

541

365

348

350

353

355

Rente ontvangsten

264

697

440

465

443

471

Totaal operationele ontvangsten

90.407

93.259

94.875

97.053

98.784

100.650

Personele lasten

14.390

14.150

13.711

13.286

12.874

13.132

Instandshoudingsonderhoud

15.805

18.517

18.936

19.151

19.102

19.195

Overige bedrijfslasten

19.191

21.293

20.591

19.914

19.011

19.629

821

1.166

1.189

1.213

1.237

1.262

Rente uitgaven

17.440

18.538

19.590

20.102

20.422

20.728

Heffingstoeslag

428

0

0

3.880

3.786

3.709

Vergoedingen servicekosten

Leefbaarheid

Vennootschapsbelasting

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal operationele uitgaven

68.075

75.664

76.017

79.546

78.432

79.655

Kasstroom operationele activiteiten

22.332

17.595

18.858

17.507

20.352

20.995

15.981

16.830

17.637

21.694

22.004

21.536

7.793

5.355

7.462

7.686

7.917

8.154

Totaal inkomende kasstroom MVA

23.774

22.185

25.099

29.380

29.921

29.690

Nieuwbouw huurwoningen

45.688

27.326

28.840

29.705

30.596

31.514

Nieuwbouw koopwoningen

3.824

5.174

7.210

7.426

7.649

7.879

17.114

21.232

20.890

14.017

14.437

14.870

0

2.710

2.831

2.887

2.945

3.004

7.560

1.307

-736

218

247

227

74.186

57.749

59.035

54.253

55.874

57.494

-50.412

-35.564

-33.936

-24.873

-25.953

-27.804

Investerings activiteiten
Verkoopopbrengsten bestaand bezit
Verkoopopbrengsten nieuwbouwkoop

Woningverbetering
Sloopuitgaven
Overige investeringen kasstromen
Totaal uitgaande kasstroom MVA
Kasstroom investeringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten
Nieuwe leningen

110.000

77.500

28.000

24.714

30.536

26.526

Aflossingen op leningen

52.784

50.636

33.701

18.442

23.507

20.575

Kasstroom financieringsactiviteiten

57.216

26.864

-5.701

6.272

7.029

5.951

Totale kasstroom mutatie

29.136

8.895

-20.779

-1.094

1.428

-858

22.332

17.595

18.858

17.507

20.352

20.995

Financieringsruimte WSW
Kasstroom operationele activiteiten
Aflossingsfictie 2%
		

9.053

9.457

9.343

9.468

9.609

9.728

13.279

8.138

9.515

8.039

10.743

11.267
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Liquiditeitsrisico’s en derivaten
Elkien maakt voor haar financiering- en rentemanagement
gebruik van derivaten. Het betreffen eenvoudige swaps die
altijd worden gekoppeld aan leningen waardoor er geen
sprake is speculatief gebruik van derivaten. Dit is ook statutair
uitdrukkelijk uitgesloten. Er is altijd sprake van een combinatie
van swap en lening die tezamen een langjarige continue
rentelast opleveren. Elkien heeft swaps afgesloten met
gunstige rentepercentages voor zeer lange termijn om onze
activiteiten in de toekomst te beschermen tegen hoge
rentelasten.
Een toelichting op de derivaten die in bezit zijn, is
opgenomen in de jaarrekening onder de paragraaf ‘niet
uit de balansblijkende verplichtingen’.
Een belangrijk deel van de derivaten is afgesloten met een
Credit Support Annex (CSA). Deze CSA regelt in aanvulling
op de swap ondermeer de verplichting om bij een negatieve
marktwaarde van de swap liquiditeiten in onderpand te geven
bij de swapbank, de zogenaamde margin calls. Door de
historisch lage rentestand in 2012 hebben swapbanken
margin calls uitgeoefend. Elkien heeft hiermee in haar
risicomanagement rekening mee gehouden en bij dalende
renteniveaus liquiditeiten aangehouden om aan margin calls
te kunnen voldoen.
Bij zeer lage renteniveaus zouden margin calls kunnen
oplopen en een liquiditeitrisico kunnen vormen voor Elkien.
Elkien heeft een uitstekende financiële positie maar de
beschikking over financiële middelen is niet meer
vanzelfsprekend omdat banken terughoudend zijn o.a. als
gevolg van de Vestia-affaire. Liquiditeitsrisico’s kunnen risico’s
opleveren voor de continuiteit van de corporatie.
Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft in
2012 als gevolg van ontwikkelingen in de sector een stresstest
ingesteld voor corporaties met derivaten om liquiditeitsrisico’s
bij corporaties te signaleren en zo continuïteitsrisico’s te
voorkomen. De stresstest omvat met name een toets of de
corporatie in staat is om bij een rentedaling van 1% te kunnen
voldoen aan de margin calls. Hiervoor moeten voldoende
liquiditeiten in de vorm van een buffer beschikbaar zijn.
Uitgaande van de stresstest van 30 juni 2012 zou de margin
call verplichting een omvang hebben van € 61,6 miljoen.
Elkien heeft de beschikking over eigen liquiditeiten met een
omvang van € 66,3 miljoen. De gezamenlijke buffers zijn
toereikend om in de liquiditeitsbehoefte uitgaande van
1% rentedaling te kunnen voorzien. Hiermee zijn mogelijke
risico’s voor de financiële continuïteit afgedekt.
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Factsheet V:
Leefbaarheid
Investeringen in Leefbaarheid

Methodiek krimpbegeleiding

In 2011 hebben we investeringen gedaan in het versterken van

In navolging op De Buur(t) Versterkt is de methodiek voor

de leefbaarheid in buurten en wijken. Deze projecten, veelal

krimpbegeleiding ontwikkeld. Deze methodiek heeft het doel

geïnitieerd door een bewoner, hebben wij gefaciliteerd en

om op integrale wijze een toekomstvisie op een dorp te

samen met bewoners en belanghouders gerealiseerd. Hier

ontwikkelen zodat integrale plannen voor de toekomstige

onder een beschrijving van een aantal bijzondere projecten.

krimpopgave kunnen worden gemaakt. Door een sociaal-

Daarnaast is een methodiek ontwikkeld om de krimp waar we

maatschappelijke toets toe te passen kan een kwaliteitsslag

in een aantal dorpen mee te maken krijgen goed te

plaatsvinden waardoor gefundeerd keuzes kunnen worden

begeleiden en een instrument waar we de leefbaarheid mee

gemaakt en draagvlak worden gecreëerd om de begeleiding

kunnen meten.

van de krimp vorm te geven. Geheel volgens onze visie wordt
de methodiek in nauwe samenwerking met het dorp

Voor de begroting 2011 was een budget van € 1,15 miljoen

vormgegeven. Het resultaat van het doorlopen van de

opgenomen voor leefbaarheid. De werkelijke uitgaven over

methodiek is:

2011 waren € 821.000. In onderstaande tabel een overzicht

n

van de totaal gedane investeringen.

de deelnemende dorpen hebben een toekomst/woonvisie
met ideeën over de ontwikkelingen van hun dorp en inzicht
in mogelijkheden en kansen tot verbetering van de

De leefbaarheidskosten zijn lager dan begroot omdat met

leefbaarheid en vitaliteit (DBV). De visie wordt gedragen

name de begrote plannen voor sociale leefbaarheid niet

door de dorpsbewoners, de gemeente, Elkien en andere

voldoende bleken bij te dragen aan de gewenste leefbaar

betrokken instanties;

heidseffecten. Daarnaast zijn een aantal grote investeringen in

n

het laatste kwartaal van 2011 gedaan, waardoor sommige

de woonvisie is gebaseerd op de uitkomsten van de
transformatieopgave;

uitgaven over de jaargrens heen gaan. De kosten voor de

n

wijkaanpak in Leeuwarden (begroot € 120.000) vallen lager uit

verantwoordelijkheid ten aanzien van toekomstbestendige

omdat er te weinig goede plannen zijn vanuit de wijkaanpak
om nu in te investeren. Het budget stellen we pas beschikbaar

de dorpsbewoners zijn zich meer bewust van hun eigen
oplossingen;

n

bij goede plannen.

in de deelnemende dorpen is duidelijkheid over de concrete
en toekomstige woningbehoefte;

n

In hoofdstuk 3 is al uitgebreid stilgestaan bij onze visie op

in de deelnemende dorpen is een toename van de betrok
kenheid van de bewoners met elkaar en met het dorp (DBV);

leefbaarheid in het kader van ons strategisch project

n

in de deelnemende dorpen is sprake van vergroting en

De Buur(t) Versterkt. Hieronder nog kort een aantal voorbeeld

bewustwording van de kennis van de dorpsbewoners en het

projecten uit de leefbaarheidsagenda 2011.

dorpsbelang met betrekking tot uitvoering van mogelijke
projecten (DBV).
In 2011 is gestart met een pilot in Kimswerd. In navolging op
deze pilot zijn er ongeveer 11 dorpen waar deze verdiepings
slag uitgevoerd kan worden.
Bijdrage: € 12.500

Investeringen t.b.v. de leefbaarheid (bedragen x € 1.000)
Omschrijving

Algemeen

Heechterp-Schieringen

Leeuwarden

Platteland

124

Totaal
124

Fysieke leefbaarheid

6

205

111

322

Sociale leefbaarheid

99

95

143

337

Wijk-aanpak

25

12

1

38

130

436

255

821

Totaal
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Buurtmeter

Wijkvereniging de Molendraai

De buurtmeter is het afgelopen halfjaar in samenwerking met

De wijkvereniging de Molendraai in Bolsward is door minister

de gemeente Súdwest Fryslân en de corporaties Elkien en

Donner uitgeroepen tot beste bewonerscommissie van het

Accolade ontwikkeld om inzichtelijk te krijgen hoe bewoners

jaar, een verkiezing georganiseerd door de Woonbond.

de leefbaarheid in het eigen dorp ervaren. Door middel van

De vereniging is vanaf het begin van het project Warm

een checklist wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten

Welkom in Noord1 (het opknappen van ongeveer 150 huur- en

investeringen in leefbaarheid hebben op het verbeteren van

koopwoningen met energetische maatregelen) in Bolsward

de leefbaarheid van een dorp en wijk. Daarbij gaat het vooral

heel actief betrokken geweest bij dit energiebesparend

om de sociale verbondenheid en vitaliteit in dorp en wijk; de

project. Met hun enthousiaste inzet heeft dit er toe geleid, dat

‘zachte kant’. Door het jaarlijks invullen van een checklist wordt

de wijk ook sociaal versterkt is: jong en oud, huurder en koper

transparant gemaakt hoe de leefbaarheid in een dorp zich

kwamen in gesprek over energiebesparing door de bemid

ontwikkelt en in beeld kan worden gebracht welke interne

deling van de Molendraai. Sommige wijkbewoners hadden

en/of externe ontwikkelingen en investeringen van invloed zijn

voorheen nog nooit met elkaar gesproken. Daarnaast zijn ook

geweest op veranderingen in de leefbaarheid.

de professionele partijen beter met elkaar gaan samenwerken.
Door de inzet van de Molendraai was het mogelijk dat maar

We hebben met de vragenlijsten in vier dorpen en twee wijken

liefst 33% van de eigen woning bezitters mee konden liften

een pilot gedraaid. In alle zes gevallen is door de deelnemers

met het project van Elkien. Dit percentage is nog nergens in

uiterst positief gereageerd op het instrument en bleek het een

het land gehaald. De wijkbewoners zijn erg tevreden over

bron van inspiratie om eens goed over dorp of wijk na te

vooral de praktische inzet van de wijkvereniging. Daar gaat

denken en er met andere ogen er naar te kijken. Planning is

het om: dat bewoners zelf plannen bedenken, die bij hun wijk

om de vragen verder aan te scherpen. In 2012 wordt een

passen en waar behoefte aan is.

begin gemaakt met het structureel bevragen van dorpen en
wijken, in eerste instantie de gemeente SWF en vervolgens de

Bijdrage: € 1.500

gemeente Littenseradiel, Boarnsterhim en Opsterland.
Bijdrage: € 8.500

Project uitbreiding dorpshuis Easthim
Het bestuur van het dorpshuis van Easthim heeft een uitbrei
ding van het dorpshuis gerealiseerd. Dit was nodig omdat de

Project sportonderkomen in Wiuwert/Britswert

inwoners uit omringende dorpen steeds meer gebruik

Een werkgroep uit de dorpen Wiuwert en Britswert heeft

maakten van het dorpshuis. Hiermee loopt het dorp voorop

ervoor gezorgd, dat er een nieuw sportonderkomen voor de

met een toekomstbestendige oplossing. Tevens is de vraag

korfbal- en kaatsvereniging is gerealiseerd op het sportveld

van dorpsbewoners veranderd. Er worden andere activiteiten

van Wiuwert. Het oude onderkomen was niet meer in goede

verwacht, bijvoorbeeld met behulp van internetverbinding.

staat. Hierdoor was er sprake van ledenverlies ten gunste van

De zalen zijn uitgebreid en er zijn oplossingen bedacht, die er

de korfbalvereniging in een naburig dorp. Het nieuw

voor zorgen dat meerdere activiteiten tegelijkertijd plaats

gebouwde onderkomen is ruimer en heel duurzaam. Met twee

kunnen vinden. Hierdoor kan een betere exploitatie van het

kleedkamers en een ruime kantine is het een aanwinst voor het

dorpshuis worden verkregen, waardoor de continuïteit voor de

dorp geworden. Wij hebben een financiële bijdrage beschik

toekomst gewaarborgd blijft.

baar gesteld omdat de werkgroep met de juiste argumenten is

Elkien heeft een financiële bijdrage geleverd en advies

gekomen. Het vernieuwen van het sportonderkomen is een

gegeven omdat met het project het voorzieningenniveau van

investering, die de leefbaarheid en de toekomst van het dorp

de omliggende dorpen op peil is gebracht.

ten goede komt. De verenigingen, die er gebruik van maken
kunnen blijven bestaan. De kantine wordt ook gebruikt als
vergaderruimte en ontmoetingsplaats voor andere
verenigingen uit de twee dorpen. Vooral dit laatste is van
belang omdat het niet begrensd blijft tot alleen het sport
gebeuren. Dit nieuwe gebouw is dus een voorwaarde voor
sociale verbondenheid, maar ook ontstaan door sterke sociale
verbondenheid.
Bijdrage: € 12.000

Bijdrage: € 4.400
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Projecten in Leeuwarden

Zakgeldproject
Het zakgeldproject loopt nu enkele jaren. Via Welzijn Centraal

Duurzaamheid

worden jongeren aan een zakgeldbaan geholpen. De jeugd

Zowel in de Smidsbuurt als in de Hollanderwijk is een groen dak

van 14 tot 17 jaar leert op deze manier omgaan met werk,

geplaatst. In de Smidsbuurt is op het dak van de gezamenlijke

werkgevers en samenwerken. Uiteindelijk is het de bedoeling

berging een sedumdak aangebracht. In overleg met de

dat de jeugd kan doorstromen naar regulier werk. De werk

bewonerscommissie is dit tot stand gekomen. De bewoners

zaamheden die Elkien laat uitvoeren hebben betrekking op de

commissie heeft in het verleden meermalen melding gemaakt

leefbaarheid. Het gaat om het ophalen van zwerfvuil en

van stankoverlast van het dak. Op warme zomerdagen geeft

schoonhouden van portieken in Bilgaard, De Vrijheidswijk en

het dak een bitumenlucht af naar de bovengelegen galerij.

Nijlân. Elkien gaf in 2011 € 6.500 aan het Zakgeldproject.

Naast het voordeel dat door de nieuwe groene daklaag de

Het project is een co-financiering met de gemeente en

stankoverlast is verdwenen, heeft het nieuwe dak andere

WoonFriesland. In de prestatieafspraken met de gemeente

voordelen. Het is duurzaam en goed voor het milieu. Verder

Leeuwarden staat opgenomen dat we jaarlijks in gezamenlijk

neemt de beplanting veel regenwater op, waardoor er minder

overleg bekijken hoe de sociale agenda voor de stad eruit ziet.

water hoeft te worden opgevangen in het rioolkanaal.

Ook de jaarlijkse herijking van leefbaarheidsprojecten, en de

In de Hollanderwijk heeft de Huurdersvereniging een aanvraag

passendheid daarvan in het beleid van de corporaties, wordt

ingediend voor groene daken op de bergingen. Door de

hierin besproken.

gemeentelijke subsidie en een investering vanuit de leefbaar
heid van Elkien hebben we vier bergingsdaken voorzien van

Sponsoring

sedum. In totaal is € 28.000 voor beide projecten opgenomen.

Vanuit de afdeling communicatie heeft sponsoring plaats

Dit bedrag is mede door de subsidie van de gemeente

gevonden. Deze sponsoring is er vooral op gericht om

aanzienlijk lager uitgevallen en € 15.000 is in 2011 besteed.

buurten en wijken te versterken. In 2011 is ruim € 90.000 aan
sponsoring uitgegeven. Het gaat om onder andere de

Erfafscheidingen

volgende projecten:

In de Valeriusbuurt zijn in het kader van de leefbaarheid in

n

Iepenloftspul Jorwert

overleg met de Huurderswerkgroep erfafscheidingen in de

n

Straatfestival in Leeuwarden

stegen bij de Officierswoningen geplaatst. In totaal gaat het om

n

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

31 woningen die met hun achtertuin aan de steeg grenzen. Bij

n

Sportclub Heerenveen

de kopwoningen is bewust gekozen voor bouwstalnetten

n

Stichting Friese 11-steden Wandeltocht

waartegen Hedera groeit. Dit geeft een fraai groen aanzicht.

n

Stichting Seniorenweb ZO Friesland

In totaal is een bedrag van € 5.000 opgenomen in 2011.

n

Stichting Warten Actief

Het project loopt door in 2012.

n

Stichting Hulp en Welzijn

n

Hiphop Crossover Festival

Bloemenbuurt

n

Wijkfeest Schepenbuurt

In 2011 zijn 135 woningen in de Bloemenbuurt verbeterd.

n

Wijkfeest Zuidvliet

Aansluitend op de woningverbetering zijn de tuinen aangepakt.

n

Wijkkrant Vrijheidswijk

Alle bestaande tuinhekjes in de Azaleastraat en de Dahliastraat
zijn vervangen door ligusterhagen. De overige tuinen zijn
voorzien van nieuwe hekjes. Dit intensieve project is in overleg
met de Huurderswerkgroep succesvol uitgevoerd. In de
onderhandeling met de huurders is afgesproken dat Elkien de
komende drie jaar het onderhoud van de hagen uitvoert.
In totaal is € 5.000 betaald uit het budget leefbaarheid.
Preventieteam
In de Vrijheidswijk liep het preventieteam rond. Net als in
voorgaande jaren heeft Elkien samen met de gemeente het
project financieel ondersteund. Het team bestaat uit een aantal
vrijwilligers die door een buurtopbouwwerker van Welzijn
Centraal worden gecoördineerd. De vrijwilligers houden
toezicht op bouwlocaties, maar spreken ook overlast gevende
jeugd aan. Het team heeft herkenbare kleding aan en boekt
goede resultaten. De ondersteuning kostte € 10.000 en is
betaald uit de leefbaarheidsbegroting.
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Factsheet VI:
Wonen en zorg
Onze rol in Wonen en Zorg

In 2011 hebben we een uitbreiding van het zorgcentrum

In 2011 hebben wij onze rol in de primaire taak (goed wonen

Aylvastate in Witmarsum opgeleverd. Er zijn 27 zorgapparte

voor de doelgroep) aangescherpt. Wij maken daarbij keuzes

menten toegevoegd aan het complex. Deze zijn begin 2011

voor gebieden binnen die prestatievelden, die dicht(er) bij

en vrijwel direct verhuurd, namelijk per maart 2011.

onze eigen verantwoordelijkheid liggen. Wij zien de noodzaak
om bij te dragen aan zorg en welzijn in het licht van de gaande

Nultreden woningen

vergrijzing. In 2012 gaan we nader het beleid op het prestatie

Op 1 januari 2011 hadden wij 4.135 nultreden woningen in

veld Wonen en Zorg doorontwikkelen. Vanuit onze kerntaak

bezit. In het afgelopen jaar zijn 137 nultreden woningen

richten wij ons vooral op de vastgoedcomponent in de zorg en

toegevoegd aan ons bezit door middel van nieuwbouw en

het samenwerken met andere partijen. Wij zetten ons in voor

aankoop en is ons bezit afgenomen met 91 door sloop en

de eigen woningen, voor bewoners en klanten die daarin

verkoop. Aan het einde van het jaar hebben wij 4.181 nul

wonen of voor het huisvesten van de organisaties die cliënten

treden woningen in bezit.

bedienen. Elkien neemt geen verantwoordelijkheden op het
gebied van zorg en welzijn over.

n

Grou, Stationsweg 36, 36A, 36B, 36C, appartementen,
nieuwbouw/overgenomen;

Op het gebied van Wonen en Zorg zien wij de instellingen met

n

cliënten als een belangrijkste doelgroep. Instellingen zorgen

Drachten, Poortgebouw, appartementen + gezondheids
centrum, nieuwbouw/overgenomen;

voor cliënten die niet zelfstandig wonen. Zij zijn voor zorg of

n

Sneek, Boschplein, appartementen, nieuwbouw;

welzijn aangewezen op de professionele organisaties.

n

Beetsterzwaag, Van Lyndenpark, appartementen, nieuw

Wij stellen in sommige gevallen het vastgoed beschikbaar dat

bouw;

door de instelling wordt gehuurd. De organisatie is dan onze

n

Leeuwarden, Acaciastraat, appartementen, nieuwbouw;

huurder. Dit bekent dat wij niet zelf cliënten op zoeken. Als wij

n

Gorredijk, Formanjestrjitte, appartementen, woning

hen ontmoeten dan verwijzen wij cliënten naar organisaties die

verbetering (van 3 naar 2 appartementen).

hen als primaire doelgroep behartigen.
Specifieke Ouderenprojecten
In de gemeente Boarnsterhim en Opsterland hebben we

n

Tijnje, R. v. Damwei, seniorenwoningen, nieuwbouw (6);

afspraken in het kader van woonservicezones. Binnen een

n

Oppenhuizen, Wolframstrjitte, seniorenwoningen, woning

zogenaamde woonservicezone worden de activiteiten op het
gebied van wonen, zorg en welzijn binnen een bepaald gebied

verbetering (10);
n

op elkaar afgestemd in samenwerking met de partijen die hier

Bolsward, Hartwerdervaart, seniorenwoningen, nieuw
bouw (12);

een rol in hebben. Een aantal van onze activiteiten vallen

n

Oosthem, Ald Rien, seniorenwoningen, nieuwbouw (4);

binnen de afspraken zoals die zijn gemaakt in het kader van de

n

Wommels, Freuleleane, Middenline, Boppe, senioren

woonservicezones, zoals de bouw van het multifunctioneel

woningen, woningverbetering (25).

centrum in Grou.
Multifunctionele accommodaties
Woon-zorgcomplexen

Multifunctionele accommodaties spelen een belangrijke rol in

In onze woningportefeuille hebben we groot aantal woon-

de leefbaarheid van dorpen en wijken. Ze zijn de plek voor

zorgcomplexen, namelijk:

activiteiten in een dorp of wijk en daarmee ook dé plek waar

n

Looiersbuurt, Bolsward

inwoners elkaar ontmoeten. Wij worden regelmatig gevraagd

n

Laag Bolwerk, Bolsward

mee te denken over, mee te werken aan of bij te dragen aan

n

Kerkeburen, Makkum

de nieuw- of verbouw van multifunctionele accommodaties.

n

De Hoop, Gorredijk

Daarin focussen wij op de kerntaak, namelijk het beschikbaar

n

Vitusdijk, Blauwhuis

stellen van woningen aan onze doelgroep. Bij elke vraag om

n

Aylvastate, Witmarsum

ondersteuning zoeken wij vanuit onze expertise naar duurzame

n

Mienskipssintrum Leppehiem, Akkrum

oplossingen. We ontwikkelen functionele plattegronden en

n

De Miente, Gorredijk

maken gebouwen energiezuiniger. Daarnaast denken we mee

n

Tollewei, Heeg

over lage investeringslasten, een gezonde exploitatie en een

n

Nij Ylostins, IJlst

realistische onderhoudsplanning voor meerdere jaren.
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We bieden hiervoor onze eigen vakmensen aan of we huren
externe begeleiding in.
Grou
De multifunctionele accommodatie in Grou is in 2011 opge
leverd. Dit complex is voor 1/3 deel in eigendom van Elkien en
voor 2/3 deel in eigendom van de zorggroep Noorderbreedte.
De zorggroep Noorderbreedte heeft aangegeven het hele
complex in beheer te willen hebben. Ons deel is inmiddels
verkocht aan de zorggroep Noorderbreedte. Dit past bij onze
strategie van katalysator.
Stichting GEEF
GEEF staat voor Gezondheid Expertise en Educatiecentrum
Friesland. GEEF is in 2007 opgericht in samenwerking met
twee andere partijen, de KwadrantGroep en De Friesland
Zorgverzekeraar, door Elkien opgericht. Inmiddels heeft GEEF
acht participanten: Accolade, De Bouwvereniging, Elkien,
Gemeente Leeuwarden, KwadrantGroep, NHL hogeschool,
ROC Friese Poort en WoonFriesland. GEEF is kort samengevat
een samenbundeling van expertise van deze partijen.
Er worden innovatieve diensten en producten aangeboden en
concepten ontwikkeld en aangeboden die te maken hebben
met domotica, (zorg)technologie en ziektepreventie voor
senioren. Deze producten en diensten kunnen senioren in de
toekomst gebruiken om hun (thuis)situatie veiliger, comforta
beler en gemakkelijker te maken.
De missie van GEEF is het toevoegen van waarde aan de
samenleving op het terrein van wonen, zorg en welzijn, leidend
tot het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van
senioren en (chronisch) zieken.
GEEF heeft daarbij de volgende doelen:
n

het bijeenbrengen van Friese en noordelijke organisaties en
personen die verbeteringen nastreven op het gebied van
wonen, zorg en welzijn;

n

het gebruik van woonzorgtechnologie ten behoeve van
preventie en zelfredzaamheid;

n

het samenbrengen en toegankelijk maken van alle voor
handen zijnde kennis en ervaring op het terrein van mens
gerichte (zorg)technologie waaronder woonzorg- en
woonserviceconcepten, telehealth, telecare, domotica en
woon- en leefomgeving aanpassingen;

n

het doen van onderzoek, het geven van advies en het
implementeren van het aanbod van nieuwe producten
en diensten.
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Factsheet VII:
Corporate Governance
Corporate Governance structuur

Nevenfuncties Bestuurder
In 2011 oefende A. Bonnema de volgende nevenfuncties uit:

Normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie,

n

externe verantwoording en financiële beheersing
Elkien onderschrijft de uitgangspunten van de Governance

bestuurslid van de Vereniging van Friese Woningcorporaties
(secretaris en penningmeester);

n

code Woningcorporaties en de AedesCode. Deze codes

lid Corporatiewerkgroep van het Noorden (voorheen
stuurgroep Convenant van het Noorden);

benoemen de kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die

n

lid Regieraad Bouw Noord;

wij zowel intern als extern hanteren en waarop we ook aan

n

lid (namens Vereniging Friese Woningcorporaties) van

spreekbaar zijn. Doel is het vaststellen van normen voor goed

provinciaal Wenjen Oerlis Fryslân;

bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en

n

aspirant lid Lighthouse Club departement Fryslân;

financiële beheersing.

n

voorzitter CDA afdeling Heerenveen;

n

lid Club Diplomatique Fan Fryslân;

De uitwerking

n

lid VNO/NCW.

We hebben de Governancecode Woningcorporatie en de

Alle nevenfuncties waren onbezoldigd.

AedesCode uitgewerkt in de volgende documenten:
n

Integriteitscode;

Raad van Commissarissen en kerncommissies

n

Klokkenluidersregeling;

In het jaarverslag Raad van Commissarissen staat meer

n

Reglement voor de Raad van Commissarissen;

informatie over de taken en werkwijze van de Raad

n

Profielschets voor de Raad van Commissarissen;

van Commissarissen, de rol van de voorzitter en de

n

Samenstelling Raad van Commissarissen (inclusief rooster

onafhankelijkheid, deskundigheid en samenstelling van

van aftreden).

de raad en kerncommissies.

U vindt deze documenten op onze website www.elkien.nl.
Verslagen en visitatie
Op de website van Elkien staan de belangrijkste onderwerpen
die besproken zijn in de vergaderingen van de Raad van
Commissarissen met de huurdersorganisaties op respectievelijk
31 augustus 2011 en 12 september 2011. Ook de visitatie
rapporten van onze rechtsvoorgangers staan op de site.
Opgemerkt wordt dat Elkien als fusie-corporatie in 2012 voor
het eerst zal worden gevisiteerd.
Organogram
Ons organogram staat op pagina 35 van het jaarverslag.
Bestuur
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het
bestuur zijn in artikel 10 van de statuten omschreven en nader
uitgewerkt in het bestuursreglement. Het Bestuursreglement is
in 2011 op enkele kleine onderdelen aangepast naar aanlei
ding van de vernieuwde Governance Code en opnieuw vast
gesteld. Het reglement heeft een interne werking. Volgens de
codes is het niet nodig dat we deze publiceren op de website.
In het verslag Raad van Commissarissen staat meer informatie
over de beloning van het bestuur, het remuneratierapport en
eventuele tegenstrijdige belangen.
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Toepassing van de code
De Governancecode Woningcorporaties is per 1 juli 2011
geactualiseerd. Elkien onderschrijft deze code en past deze
toe. Daarbij maken we de volgende uitzonderingen:
n

Artikel II.2.1
Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt een lid van het
bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal
vier jaar plaatsvinden. De Raad van Commissarissen
beoordeelt jaarlijks het functioneren van iedere bestuurder.
Elkien:
De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het
functioneren van de bestuurder. Voor het overige
onderschrijft Elkien deze uitwerking van de code niet.
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
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 arbeidsovereen
komsten voor onbepaalde tijd bestonden, die
gerespecteerd worden.

n

Artikel IV.2.4
De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het
uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe
accountant wordt, na overleg met het bestuur, goedgekeurd
door de Raad van Commissarissen.
Elkien:
Elkien onderschrijft dit principe, maar plaatst de volgende
kanttekening: De Raad van Commissarissen is van mening
dat niet-controlewerkzaamheden verricht vanuit andere
rechtspersonen binnen de groep van waaruit de externe zijn
arbeid verricht, niet automatisch leiden tot een tegenstrijdig
belang. Deze passage is opgenomen in het Reglement voor
de Raad van Commissarissen (artikel 10.4.a).
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Factsheet VIII:
Verbindingen en lidmaatschappen
8 verbindingen volgens artikel 2a Besluit Beheer Sociale Huursector.
Verbindingen Elkien 2011
Wat

Wie

Sinds

Financiën

Opmerkingen

Herstructurering

Gemeente

2005

Kapitaaldeelname

Doel: betere aansturing van de

Boarnsterhim B.V.

Boarnsterhim en

€ 9.000

wijkvernieuwing. Voorschot komt terug als

Elkien

Voorschot € 100.000

wijkvernieuwing klaar is. Gezien geringe

Resultaat 2011: nihil

belang geen consolidatie met deelnemingen.

Kapitaaldeelname

Vanwege de integrale belastingplicht heeft

€ 25.000

deze holding geen toegevoegde waarde

Resultaat 2011: nihil

meer. Slechts administratieve afhandeling.

DFG Holding B.V.

Elkien

2006

Voornemen is deze op te heffen.
Stichting Beheer

Elkien

1994

Geen bezittingen

Doel destijds: beheer en exploiteren van

Stichting Wonen

2008

Kapitaaldeelname:

Wonen Zuidwest Friesland en Elkien hebben

Zuidwest Friesland

33,3% van het aandelen

zich teruggetrokken uit Huistest en de aan

Van Koot

kapitaal van € 18.000,

delen verkocht aan Koot seniorenprojecten.

Seniorenprojecten

dus € 6.000

en Elkien

Resultaat 2011:

De Friese Greiden
Huistest B.V.

goederen. Voornemen is deze op te heffen.

-/- € 3.000
Stichting GEEF

Kwadrantgroep

2007

en Elkien
Nieuw Wonen

Elkien

Geen bezittingen
Bijdrage 2011: € 35.000

2008

Vastgoed B.V.

Kapitaaldeelname:

Vanwege de integrale belastingplicht heeft

€ 18.000

deze B.V. geen toegevoegde waarde meer.

Resultaat 2011: nihil

Slechts administratieve afhandeling.
Voornemen is deze op te heffen.

Stichting PAVO

Elkien en

1995

WoonFriesland

Verstrekte lening door

Beheer en exploitatie van een complex

Elkien: € 580.000

woningen samen met woningcorporatie

Resultaat 2011:

WoonFriesland.

€ 15.000
Stichting van

Elkien en

Federatie van

WoonFriesland

1994

Geen bezittingen

Doel destijds: afspraken tussen de corporaties
maken. Niet meer actief. Voornemen is deze

Leeuwarder

op te heffen.

Woningcorporaties

Lidmaatschappen
Aedes, Vereniging van Friese Woningcorporaties, Vereniging

Bovendien nemen we deel in:

van Toezichthouders in Woningcorporaties, VNO-NCW.

n

de Regieraad Bouw van Bouwend Nederland;

We zijn lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

n

Fundeon, voor stageplaatsen en ontwikkelen
van bouwtalent;

We nemen ook deel aan de aeDex/IPD Corporatie
Vastgoedindex. Verder zijn we lid van:
n

de Vereniging van Friese Woningcorporaties;

n

de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;

n

VNO-NCW;

n

Corporatie Werkgroep van het Noorden
(vervolg Convenant v/h Noorden).

n

Roeg en Roem, een noordelijk kennisplatform
voor dorps- en wijkvernieuwing.
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Factsheet IX:
Risicomanagement

Stra
rategi
gisch

Operatio
ationeel

Rappor
orttage

Comp
mplliiance

Doen we de goede dingen?

Doen we de dingen goed?

Hebben we de juiste
stuur- en verantwoordinginformatie?

Is alles conform
wet en regelgeving?

Beheersing van bedrijfsprocessen

De eerste focus

Het is belangrijk dat we ons risicomanagement goed op orde

In eerste instantie richten we ons op de controle en

hebben. We willen onze financiële en maatschappelijke

beheersing van financiële risico’s. Hiervoor is het nodig dat

doelstellingen halen, zonder in valkuilen te belanden of op

we relevante en betrouwbare stuur- en

verrassingen te stuiten. Bovendien zorgt een goede

verantwoordingsinformatie kunnen opleveren. Daarnaast

beheersing van onze bedrijfsprocessen voor betrouwbare

moeten ook onze voorspellingen door het jaar heen van

stuur- en verantwoordingsinformatie. En het waarborgt dat

goede kwaliteit zijn. We willen hiervoor een in-control-

we regels en wettelijke voorschriften juist naleven.

statement opstellen. Dat is een verklaring waarin staat dat
onze interne beheersing van de processen op orde is.

De vragen

In het jaarverslag van 2010 schreven we dat er in het

Willen we een betrouwbare maatschappelijke organisatie

bestuursverslag van 2011 een onderbouwd financieel-in-

zijn? Dan moeten wij op elk moment de vragen in het

control-statement zou worden opgenomen. Deze

schema hierboven met ‘ja’ kunnen beantwoorden.

doelstelling is niet gehaald. Het implementeren van een
volledige PDCA-cyclus vergt meer tijd dan was geschat.

Zichtbaar in control

De doelstelling voor 2012 is opnieuw geformuleerd en
luidt dat over de primaire processen verhuur en
projectontwikkeling een integrale in-control-verklaring zal

Dit jaar hebben we onze managementinformatie nog eens

worden opgenomen. Daarvoor wordt een toetsingskader

onder de loep genomen. We brengen structureel, uniform

opgesteld waarop het proces wordt beoordeeld,

en op verschillende niveaus in kaart welke risico’s we lopen

afhankelijk van de bevindingen kan er dan door de

en met welke maatregelen we die risico’s beheersen. Op

bestuurder een in-control-verklaring voor deze processen

strategisch niveau is dit in 2011 bepaald. Begin 2012 op

worden opgesteld.

tactisch en operationeel niveau. Op die manier ontstaat een
doorlopend beeld van de mate waarin wij ‘in control’ zijn.
Impliciet wordt expliciet

Interne beheersing:
Vijf verdedigingslinies

Risicomanagement is niet nieuw voor ons. Maar voorheen
gebeurde het veelal impliciet. Met het project ‘Zichtbaar In

Management, directeuren en Bestuurder;

Control’ schrijven we onze beheersingsmaatregelen

Concerncontroller; Accountant; CFV; WSW.

duidelijk op, voor onszelf en de buitenwereld. Daarmee

We onderscheiden vijf beheerslinies die samen moeten

brengen we meer structuur in de maatregelen en kunnen

zorgen voor de beheersing van onze bedrijfsprocessen.

we er beter verantwoording over afleggen. Dat past bij ons

Iedere linie heeft zijn eigen verantwoordelijkheden:

streven transparant te zijn. We vinden dat onze

n

1e linie: management, directeuren en Bestuurder;

belanghebbenden het recht hebben te weten wat we willen

n

2e linie: Concerncontroller;

bereiken, hoe we dit doen en of we onze doelstellingen op

n

3e linie: Accountant;

een zo efficiënt mogelijke manier halen. Een bijkomend

n

4e linie: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV);

voordeel is dat het project iedereen weer eens extra

n

5e linie: Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

bewust maakt van de risico’s in de bedrijfsvoering en de
noodzaak ze te beheersen.

69
Management, directeuren en Bestuurder
Het lijnmanagement is primair verantwoordelijk voor de
uitvoering, resultaten en effectiviteit van risicobeheersing.

Werking van interne risico
beheersing- en controlesystemen
in 2011

De Bestuurder is eindverantwoordelijk.
Voor interne risico’s bepaalt de Corporate Governance Code
Concerncontroller

dat binnen Elkien een intern risicobeheersings- en controle

De Concerncontroller rapporteert met controleverslagen en

systeem aanwezig moet zijn. Kern van het interne controle

de controllersbrief bij de kwartaalrapportages over de kwaliteit

systeem van Elkien wordt gevormd door het zogenaamde

van de interne beheersing; ook specifiek aan de RvC. De

4-ogen principe. Het management van Elkien is hierbij primair

Concerncontroller is lid van de directieraad, maar heeft een

zelf verantwoordelijk voor de opzet, bestaan en werking van

adviserende en ondersteunende rol.

de interne beheersingsmaatregelen en de hierin verankerde
interne controlemaatregelen. De werking hiervan wordt
getoetst door de concerncontroller. De bevindingen van de

Het ICS-huis

concerncontroller worden besproken met de proceseigenaren
en uiteindelijk met de directie. Een samenvatting van

Het ICS-huis beschrijft aan welke zaken een woningcorporatie

uitgevoerde audits wordt besproken met de auditcommissie.

moet voldoen om ‘in control’ te zijn. Het huis is opgebouwd uit

Door Elkien medewerkers is, evenals voorafgaande jaren, een

onderdelen die specifiek zijn voor woningcorporaties.

quickscan “In Control Statement” (ICS) uitgevoerd. De
resultaten van deze scan liggen in lijn met de bevindingen van
2010 en geven aan dat vastgoedontwikkeling en
vastgoedbeheer aandachtspunten blijven. In 2011 zijn
activiteiten ontplooit die de beheersing op een hoger peil
moeten brengen dan thans. Deze activiteiten zetten zich voort

Governance

in 2012. In het 4e kwartaal 2012 zal er een interne audit op het
proces vastgoedontwikkeling worden uitgevoerd. Afhankelijk

Structuur

van de bevindingen kan dan worden vastgesteld of het proces
vastgoedontwikkeling dusdanig is verbeterd dat de bestuurder

Risicomanagement Prestatiemanagement

over dit proces een in-control-statement kan afleggen.

Afstoten

Beheer
bestaande
voorraad

2012 uitgewerkt.
Aanbevelingen Vastgoedontwikkeling:
n

het expliciet koppelen van investeringen en de kasstromen

Informatie
voorziening

aan de solvabiliteit middels een financieel sturingskader.

Inkoop
processen

Woonruimte
verdeling
Fiscale
processen

Financiering
HRM
Processen

Juridische
processen

Portfolio
projectontwikkeling

De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd en worden in

Waarmee tevens het investeringsvolume in relatie wordt
gebracht met in- en externe financiering en het
faciliteringsvolume van het WSW;
n

het kwantificeren van risico’s;

n

het identificeren van de vastgoedsoorten en benoemen van
de rendementseisen.

Compliance en rechtmatigheid
Ontwikkelpunten voor Vastgoedbeheer zijn:
n

periodiek onderzoek naar de vraag in het werkgebied als
input voor het SVB;

Aanbevelingen 2011

n

De aanbevelingen van accountant Deloitte naar aanleiding van

formaliseren van een SVB, waarin de basiskwaliteit van het
bezit is vastgesteld;

de uitgevoerde risicoscan 2010 zijn in 2011 opgevolgd. Dit

n

het publiceren van het ZAV-beleid op de website;

heeft geresulteerd in het scherper in beeld brengen van onze

n

het vastleggen van eenduidige criteria ten behoeve van de

strategische doelstellingen, het ontwikkelen van een dashboard
met daarop de belangrijkste stuurkengetallen en het verder
integreren van risicomanagement in de bedrijfsvoering.

afweging tussen planmatig en niet planmatig onderhoud;
n

het opstellen van een procedure betreffende het periodiek
beoordelen van de leveranciers en de inkoopfunctie, waarbij
eenduidige criteria vooraf zijn vastgesteld.
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Balans per 31 december 2011
(na resultaatbestemming)
(x € 1.000)

Ref.				
2011
2010
			
Vaste activa			
			
Materiële vaste activa

1 			

Onroerende en roerende zaken in exploitatie		

569.670 		

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden		

1.045 		

532.998
1.045

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling		

13.925 		

33.830

Onroerende en roerende zaken ten dienste		

9.497 		

10.549

van de exploitatie
			

594.137 		

578.422

			
Financiële vaste activa

2 			

Te vorderen BWS-subsidies		

470 		

Deelnemingen		

58 		

535
58

Leningen u/g		

2.095 		

2.023

Latente belastingvorderingen		

17.529 		

5.252
-

Verstrekt cash collateral		

7.670		

Geactiveerde kosten herstructurering derivaten 		

5.080		

-

Overige		

3.408 		

3.488

			

36.310 		

11.356

			

Vlottende activa
			
Voorraden

3 		

8.406 		

8.248

			
			
Vorderingen

4 			

Huurdebiteuren		

628 		

623

Gemeenten		

1.241 		

188

Overige vorderingen		

2.468 		

2.278

Overlopende activa		

1.558 		

800

			

5.895 		

3.889

			
Liquide middelen

5		

34.038 		

4.902

			

678.786 		

606.817

Jaarrekening 2011

Ref.		
2011
			
Eigen vermogen

73

2010

6

Overige reserves			

195.149 		

186.223

			

Egalisatierekening

7		

470 		

535

			

Voorzieningen

8 			

Pensioenen		

117 		

Voorziening latente belastingverplichtingen		

42 		

50

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw		

4.931 		

1.407

Voorziening fusiekosten		

-		

67

Overige voorzieningen		

3.457 		

1.235

			

146

8.547 		

2.905

			

Langlopende schulden

9

Leningen overheid		

24.075 		

24.646

Leningen kredietinstellingen		

379.416 		

321.482

833 		

833

Terugkoopverplichting woningen verkocht
onder voorwaarden		

			

404.324 		

346.961

						

Kortlopende schulden

10		

Schulden aan kredietinstellingen		

49.136 		

49.283

Schulden aan gemeenten		

-		

116

Schulden aan leveranciers		

6.553 		

5.397

Belastingen en premies sociale verzekeringen		

3.198 		

3.684

Pensioenen 		

-		

1.408

Aangegane verplichtingen		

716 		

Overige schulden		

1.070 		

201

Overlopende passiva		

9.623 		

10.104

			

70.296 		

70.193

		
			

678.786 		

606.817
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Winst- en verliesrekening over 2011
(x € 1.000)

		Ref.

2011

2010

Bedrijfsopbrengsten		
Huren		

11

84.060

81.241

Vergoedingen		

12

4.453

4.913

Overheidsbijdragen 		

13

140

145

Verkoop onroerende zaken		

14

12.697

8.711

Gerealiseerde opbrengsten projecten		

15

8.175

8.885

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf		

16

1.891

1.414

Overige bedrijfsopbrengsten		

17

Som der bedrijfsopbrengsten			

401

350

111.817

105.659

13.048

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa		

18

21.560

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa		

19

21.706

5.337

Lonen en salarissen			

11.230

11.142

Sociale lasten			

1.359

1.251

Pensioenlasten			

1.801

2.359

Lasten onderhoud		

20

15.805

19.498

Kosten uitbesteed werk		

21

8.071

8.257

-

-

23.290

18.496

104.822

79.388

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa			
Overige bedrijfslasten		

22

Som der bedrijfslasten			

		
Bedrijfsresultaat			

6.995

26.271

		
Financiële baten en lasten		

23 		

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			

7.716

2.017

Rentelasten en soortgelijke kosten			

-/- 18.070

-/- 22.170

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen			

-/- 3.359

6.118

		
Belastingen		

24

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen			

12.285

1.799

8.926

7.917

Jaarrekening 2011

75

Kasstroomoverzicht 2011 (indirecte methode)

		
(x € 1.000)
2011
2010
			
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat			

6.995 		

26.271

			
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen op materiële vaste activa

18

21.560 		

13.048

8

5.642 		

783

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

19

21.706 		

5.337

Vennootschapsbelasting

24

- 		

1.799

Vrijval/dotatie voorzieningen

			

48.908 		

20.967

Veranderingen in werkkapitaal			
Voorraden

3

-/- 738		

-/- 1.573

Onderhanden werk

4

580 		

-/- 2.821

Vorderingen

5

-/- 2.006		

1.832

Leningen u/g

2

-/- 72 		

38

Egalisatierekening

7

-/- 65		

-/- 60

10

-/-1.852		

-/- 10.487

Kortlopende schulden

			

-/-4.153		

-/- 9.925

			
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			

51.750 		

35.514

			
Ontvangen interest

23

458 		

185

Betaalde interest

23

-/- 17.260		

-/- 22.170

			

-/- 16.802		

-/- 20.186

			
Kasstroom uit operationele activiteiten			

34.948 		

15.328

			

Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investeringen in materiële vaste activa

1

-/- 58.722		

-/- 73.224

Desinvesteringen materiële vaste activa

1

3.284		

1.676

Investeringen in financiële vaste activa

2

-/- 7.670		

-/- 837

Desinvesteringen financiële vaste activa

2

80		

98

			
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			

-/- 63.028		

-/- 72.287

			

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

9		

Ontvangsten uit langlopende schulden
(nieuwe leningen)		

117.500 		

84.500

Aflossing kasgeld		

-/- 7.500		

-

Aflossing langlopende schulden		

-/- 52.784		

-/- 27.634

			
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			

57.216 		

56.866

Toename/afname geldmiddelen in boekjaar			

29.136 		

-/- 94

Liquide Middelen begin boekjaar			

4.902		

4.996

Mutatie liquide middelen			

29.136		

-/-94

Liquide middelen einde boekjaar			

34.038		

4.902
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Algemene toelichting
Algemeen

Schattingswijzigingen

Woningcorporatie Elkien is een stichting met de status van

Met ingang van het verslagjaar is de afschrijvingsmethodiek

“toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke

van de materiële vaste activa in exploitatie gewijzigd van

toelating in de regio Friesland en is werkzaam binnen de

annuïtair naar lineair. Voor het kalenderjaar zijn hierdoor de

juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer

afschrijvingslasten met € 6.721.000 toegenomen. Door deze

Sociale Huursector. De vestigingsplaats is Heerenveen, adres:

schattingswijziging verlopen de afschrijvingen vanaf heden

de Opslach 69, 8448 GV. De activiteiten bestaan voornamelijk

lineair in plaats van progressief.

uit de verhuur van woningen aan de sociale doelgroep en de
daarvoor benodigde investeringen in vastgoed.

In de bedrijfswaarde hebben we in het verslagjaar een beleidswijziging toegepast met betrekking tot de bepaling van de

Regelgeving

restwaarde. Met ingang van 2011 is de restwaarde voorzichtig-

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuis-

heidshalve gewijzigd in € 5.000 per vhe, in plaats van 10% van

vesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformu-

de nominale WOZ waarde. Het totale effect van deze wijziging

leerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

leidt tot een daling van de bedrijfswaarde met € 158 miljoen.

In dit besluit worden de wettelijke regels voor jaarverslag-

Dit leidt tot een extra afwaardering van circa € 10 miljoen op

geving van BW2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele

de post materiele vaste activa in exploitatie. In de resultaten-

specifieke uitzonderingen voor toegelaten instellingen.

rekening is de genoemde € 10 miljoen onderdeel van de post

Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de

overige waardeveranderingen materiële vaste activa.

Jaarverslaggeving de definitieve Richtlijn 645 Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn

Schattingen

zijn onder meer voor de sector specifieke presentatie-,

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen

waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

van de jaarrekening vormt de directie van Elkien zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen

De jaarrekening van Elkien is ingericht conform deze

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien

voorschriften.

het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 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.
In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van
de materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting op
de balans in de vorm van een toelichting op de mutatie in
de bedrijfswaarde.

Jaarrekening 2011

Grondslagen voor waardering
van activa en passiva
Algemeen

Materiële vaste activa

Vergelijking met voorgaand jaar

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaat-

De oorspronkelijke investeringen in complexen worden

bepaling zijn, behoudens hetgeen is opgenomen onder

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

schattingswijzigingen, ongewijzigd gebleven ten opzichte van

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting

voorgaand jaar.

duurzame) bijzondere waardeverminderingen.

Referenties

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als

In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomover-

de som van alle direct toe te rekenen uitgaven, eventueel

zicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt

vermeerderd met na-investeringen. Tevens worden hierbij de

verwezen naar de toelichting.

rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd.

Verwerking verplichtingen

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investerings-

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare

subsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrij-

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die

gings- of vervaardigingsprijs. De geactiveerde rente wordt

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en

berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale

extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen

vreemde vermogen, rekening houdend met een correctie

namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeen-

voor kort vreemd vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor

ten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake

specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet

toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouw-

van deze specifieke financiering gehanteerd.

projecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectont-

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investerin-

wikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting

gen) die leiden tot een waardeverhoging van het actief worden

is sprake indien de formalisering van de realisatie fase heeft

aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing.

plaatsgevonden.
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare
Continuïteit

kosten door het feit dat er geen sprake is van levensduur

De waardering in de jaarrekening gaat uit van going concern

verlenging van het actief. De lasten van onderhoud worden

en is daarmede gebaseerd op de continuïteit van de corporatie.

direct in het resultaat verantwoord.

Grondslagen voor consolidatie

Product Markt Combinaties (PMC’s) worden gedefinieerd op

Elkien heeft de volgende groepsmaatschappijen:

basis van geografische bepaalde groepen van gelijksoortige

DFG Holding B.V.

(100%)

activa, de zogenaamde kasstroomgenererende eenheden,

Nieuw Wonen Vastgoed B.V.

(100%)

die bij Elkien op basis van een indeling naar kernen en wijken

Stichting Beheer de Friese Greiden

(100%)

zijn ingericht. Deze worden gedefinieerd op basis van onderkende productmarktcombinaties welke zich als volgt laten

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

omschrijven:
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Producten

(SVB) en de Meerjaren Begroting 2012-2016 en bestrijken

n

woningen

een periode van 5 jaar behoudens de verwachte verkopen ter

n

woonzorgcomplexen

dekking van de investeringen woningverbetering 2010.

n

overige woongelegenheden

Deze verkopen kunnen een werkingsduur van meer dan vijf jaar

n

overige niet-woongelegenheden

hebben. De kosten van planmatig onderhoud zijn gebaseerd op
de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per

Markten
n

wijken (Leeuwarden)

n

steden/dorpen

component.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:

De indeling sluit aan op de wijze waarop het interne beleid

n

en de bedrijfsvoering is gedefinieerd. Aansluiting is daarbij

eerste 5 jaren en daarna 2,0% (voorgaand jaar (eerste 5 jaar):

gezocht bij het beleid en de maatschappelijke en financiële
waardeontwikkeling.

jaarlijkse huurverhogingen van gemiddeld 1,7 % voor de
1,5%);

n

jaarlijkse huurderving van 2,8% voor de eerste 5 jaren en
daarna 2,1% (gelijk aan voorgaand jaar);

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en bedrijfs-

n

waarde, de zogenaamde impairment test. De toetsing

mutatiegraad is gedifferentieerd per complex (op basis van
historische gegevens) en huurharmonisatie tot maximaal 90 %

geschiedt op PMC niveau.

van de maximaal redelijke huur (gelijk aan voorgaand jaar);
n

jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten. Binnen de

Een bijzonder waardeverminderingverlies is het bedrag waar-

variabele lasten worden de volgende componenten onder-

mee de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam (minimaal

scheiden:

5 jaar) overschrijdt.

personeelslasten
		loonindex

De bedrijfswaarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De realiseerbare waarde van

algemene beheerslasten
			prijsindex

de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is
de bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor langere

			prijsindex

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

exploitatielasten servicekosten
			prijsindex

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde

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

overige zakelijke bedrijfslasten
			prijsindex

afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die

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

belastingen en verzekeringen

of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.

bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is

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

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

(toerekenbare) sociale leefbaarheid
			prijsindex

bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering

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

(voorgaand jaar: loonindex 3,0% en prijsindex 2,0%);

voor het actief zou zijn verantwoord.

n

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde

n

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

van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van

storingsonderhoud een bedrag van € 240 (voorgaand jaar

toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploita-

€ 233) per verhuureenheid (vhe) per jaar en voor mutatie

tielasten over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het

onderhoud € 734 (voorgaand jaar: € 713) per vhe (bedrijfseco-

complex. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorge-

nomische interne norm) en een gedifferentieerde mutatie-

nomen bestemming en aard van het bezit. Onderscheid wordt

graad per complex. De jaarlijkse stijging bedraagt 3,0%.

gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, woningen

(voorgaand jaar: gemiddeld 3,0% voor de eerste 5 jaren en na

bestemd voor de verkoop op korte en langere termijn en
bedrijfsmatige/overige onroerende zaken.

deze periode 3,25%);
n

kosten van planmatig onderhoud, conform (meerjaren-)

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onder-

onderhoudsbegroting. De jaarlijkse stijging bedraagt 3,0%.

bouwde veronderstellingen die de beste schatting van de

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

directie weergeven van de economische omstandigheden die

periode van de woningen wordt er geen planmatig onder-

van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur
van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op het eind
2010 intern geformaliseerde Strategisch Voorraad Beleidsplan

houd meer meegenomen in de bedrijfswaarde;
n

onrendabele investeringen nieuwbouw en woningverbeteringen worden meegenomen in de bedrijfswaarde als er sprake

Jaarrekening 2011

n

is van intern geformaliseerde en extern gecommuniceerde

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

besluitvorming (voorgaand jaar: gelijk);

Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd

een restwaarde van € 5.000 per vhe, rekening houdend

tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkap-

met indexatie naar cashflow opbrengst bij einde looptijd en

paraat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoe-

vervolgens netto contant gemaakt.

ring onder aftrek van een bijzondere waardevermindering als

(voorgaand jaar: op basis van een geschatte grondwaarde

stichtingskosten hoger zijn dan de verdiencapaciteit als sociale

van 10% van de WOZ-waarde als nominaal bedrag toegere-

huurwoning.

kend aan de bedrijfswaarde);
n

n

een rekenrente van 5,25% (voorgaand jaar: 5,25%) voor

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering worden

WSW-geborgde woningen en voor niet-WSW-geborgde

de boekwaarde en de bedrijfswaarde van de kasstroomgene-

woningen, bedrijfsmatige en overige onroerende zaken;

rerende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan behoren

op totaal corporatie niveau geldt de norm dat het onder-

betrokken. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend.

houd (klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud) niet

De geactiveerde rente wordt berekend met een rentevoet

meer bedraagt dan € 1.050 per vhe. Op basis van de

van 4%. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is

gewenste ontwikkeling van de totale bedrijfskosten is een

dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, dan

jaarlijkse afslag op de onderhoudskosten ingerekend tot

wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een

ongeïndexeerd € 1.000 per woning in het jaar 2015.

voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.

De eventuele correctie op de onderhoudslasten wordt

n

n

n

op corporatieniveau bepaald en niet verdeeld naar de

Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten

complexen;

wordt het aandeel van de koopwoningen verantwoord onder

de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel

de post onderhanden werk, het aandeel huurwoningen wordt

met de verwachte toekomstige gebruiksduur van de com-

verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in

plexen. De minimale levensduur is gesteld op 10 jaar tenzij

ontwikkeling. Voor wat betreft het onrendabele deel van het

vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd

gecombineerde project wordt bij het aangaan van de ver-

is;

plichting het onrendabele deel verminderd met het verwachte

de eventueel te betalen vennootschapsbelasting maakt

verkoopresultaat in de winst- en verliesrekening verantwoord

geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

onder de post overige waardeveranderingen materiële

de verwachte opbrengstwaarde van woningen bestemd voor

vaste activa. Bij oplevering van het totale project wordt het

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

verkoopresultaat zowel verantwoord onder de post verkoop

zonder toerekening van verkoopkosten. Gegeven het feit

onroerende zaken als onder de post overige waardeverande-

dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van

ringen materiële vaste activa. Daarmee wordt de economische

de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw

realiteit van de transactie het best zichtbaar gemaakt.

worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in de
waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het

Afschrijving vindt plaats vanaf het moment dat het betreffende

voorwaardelijke karakter van de geplande verkopen.

complex in exploitatie wordt genomen.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder
aftrek van lineaire/ annuïtaire afschrijvingen.
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Financiële vaste activa
Te vorderen BWS-subsidies

Latente belastingvorderingen

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor

Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen (contante

tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva

waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met

volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die

de door de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen.

in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De bereke-

De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de discon-

ning van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de

teringsvoet en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie

belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden,

maximaal 30 jaar. Het kortlopende deel van deze post is

of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor

opgenomen onder de vlottende activa.

zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Deelnemingen

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare

Elkien heeft de volgende deelnemingen:

verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie

Herstructurering Boarnsterhim B.V.
Huistest B.V.

(50%)

worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toe-

(33,3%)

komstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen

Van de deelnemingen worden de BV’s gewaardeerd op netto-

kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkhe-

vermogenswaarde. Indien van toepassing onder aftrek van

den kunnen worden benut.

bijzondere waardeverminderingen
In voorgaande jaren is de actieve belastinglatentie voor te
Indien de waardering van een deelneming volgens de net-

verkopen woningen in de eerste vijf jaar niet gevormd. Het

tovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaar-

herstel van deze fout is in 2011 verantwoord wat het resultaat

deerd. Indien en voor zover Elkien in deze situatie geheel

over het boekjaar met € 14.043.000 heeft verhoogd. Het

of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming

vermogen stijgt hierdoor met een corresponderend bedrag

respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming

wat tot uitdrukking komt in de balanspost latente belastingvor-

tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een

dering.

voorziening getroffen.
Geactiveerde kosten herstructurering derivaten
Leningen u/g en overige financiële vaste activa

In voorgaand jaar is het negatieve resultaat van het

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen en ove-

herstructuren van een aantal swaps die effectieve hedges in

rige vorderingen zullen tot het einde van de looptijd worden

een kostprijshedge-accounting relatie waren direct ten laste

aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd

van het resultaat gebracht. Het herstel van deze fout is in

tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd

2011 verantwoord wat het resultaat over het boekjaar voor

tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrek-

belastingen met € 5.080.000 verhoogd en de balanspost

king van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit

geactiveerde kosten herstructurering derivaten met een

gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van

corresponderend bedrag heeft verhoogd.

het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente.
Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering
en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het
resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden
in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en
direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
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Voorraden

Vorderingen

Magazijn voorraad

Huurdebiteuren

De magazijn voorraden worden gewaardeerd tegen

Debiteuren worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde

verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode

inclusief transactiekosten en vervolgens tegen de geamorti-

(first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

seerde kostprijs. Een voorziening voor oninbaarheid wordt in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Onverkochte woningen
De voorraad onverkochte woningen wordt gewaardeerd tegen

Liquide middelen

de kostprijs of lagere marktwaarde. De kostprijs omvat alle

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging,

en bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter

alsmede een toeslag voor algemene kosten.

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

Onderhanden werk

kortlopende schulden.

De voorraden onderhanden werk (onverkochte woningen in
ontwikkeling) worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of
lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle

Egalisatierekening

kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging,
alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige

De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime

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

van het Besluit Woninggebonden Subsidies worden verant-

vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen

woord in het jaar van ontstaan. De bijdragen worden jaarlijks

voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en

ten gunste van het resultaat gebracht overeenkomstig de

variabele kosten.

jaarlijkse voorgecalculeerde tekorten van de betreffende

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek

exploitaties.

van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden projecten

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

‘Onderhanden projecten’ benadrukt dat onderhanden

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van

projecten geen onderdeel zijn van de voorraden, maar in de

middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs

balans worden verwerkt als uitkomst van de verwerking van de

kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale

projectopbrengsten en de projectkosten uit hoofde van onder-

waarde opgenomen met uitzondering van de volgende

handen projecten in de winst-en verliesrekening. Dit gebeurt

voorzieningen.

naar rato van de prestaties die per balansdatum verricht zijn
(Percentage of Completion-methode).

Voorziening waardeverminderingen MVA

Onderhanden projecten in opdracht van derden wordt gewaar-

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen

deerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande

nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in min-

uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst).

dering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe

Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte verliezen

de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de ver-

en reeds gedeclareerde termijnen in mindering gebracht.

wachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex

Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen

overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd.

hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden

Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de

gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan
deze investering toe te rekenen ontvangsten.

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

Voorziening latente belastingverplichtingen

Elkien heeft een aantal pensioenregelingen. De hoofdrege-

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor

ling (SPW) betreft een toegezegd pensioenregeling bij het

tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva

bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd

volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in

aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk

deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van

van leeftijd, salaris en dienstjaren. Uitgangspunt is dat de in de

de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belasting-

verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over

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

die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioen-

tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij

premies.

wet zijn vastgesteld.

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als

Voorziening derivaten

de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde

Voorziening voor derivaten met een negatieve marktwaarde

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opge-

die niet (volledig) zijn aangemerkt als hedge instrument in een

nomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het

effectieve hedge relatie worden gewaardeerd op basis van de

fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde

verdisconteerde waarde.

premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen
voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van

Langlopende schulden

het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar-

middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen

deerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe

betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan

te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waar-

van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand

dering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na

van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensi-

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,

oenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of

of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. Voor de

disagio en onder aftrek van transactiekosten.

pensioenregelingen betaalt Elkien op verplichte, contractuele

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke

of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verze-

aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedu-

keringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies

rende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening

heeft Elkien geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze

als interestlast verwerkt. Met boeten verschuldigd voor ver-

pensioenregelingen. Elkien heeft in geval van een tekort bij

vroegde aflossing dient rekening gehouden te worden indien en

het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende

voor zover die vervroegde aflossing bij de schuldeiser is aange-

bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

kondigd of op andere wijze vaststaat.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlo-

van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn

pende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een
op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds
wordt een vordering opgenomen als de onderneming de

Overige activa en passiva

beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk
is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven

vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

worden activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voor-

Overige beloningen die voortvloeien uit de dienstbetrekking,
met name jubileumuitkeringen, zijn als voorziening verantwoord als onderdeel van de ‘overige voorzieningen’, rekening
houdende met blijfkansen en contant gemaakt naar balans
datum.

ziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

jectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen
worden aan het project en andere kosten die contractueel aan

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst-

de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen

totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de

reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

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

Opbrengstverantwoording

omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt

Bedrijfsopbrengsten

zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de

van de post onderhanden werk.

eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar

Huren

rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden

diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal

aan een maximum. Voor het verslagjaar 2011 bedroeg dit

te verrichten diensten.

maximumpercentage 1,3 %. Deze wettelijke voorschriften
volgen wij. Tussentijdse huuraanpassingen vinden plaats op

Projectopbrengsten en projectkosten

grond van na-investeringen of als markt ontwikkelingen daar

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op

aanleiding toe geven.

betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet

Overheidsbijdragen

en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de

Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:

verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of

n

vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;

Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).

n

overige overheidsbijdragen.

Voor zover de overige overheidsbijdragen nog niet zijn
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op

ontvangen is de bijdrage berekend op grond van de regelin-

basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in

gen, waarbij rekening is gehouden met voorcalculatorische

verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het

huurverhogingen en lastenstijgingen.

resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt

Verkoop onroerende zaken

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

De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van

projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de pro-

de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde

jectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening

(bestaand bezit). Winsten uit hoofde van verkoop bestaand

in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel

bezit worden verantwoord op het moment van levering

op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengst-

(passeren transportakte).

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

Gerealiseerde opbrengsten projecten
De post betreft de totale ontvangst van grond- en bouw-

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projec-

termijnen van nieuwbouw koopprojecten, gedurende het

topbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de

boekjaar. Resultaten op de nieuwbouw koopprojecten worden

contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten

verantwoord volgens de “percentage of completion methode”

uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen

(POC). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten

indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden

worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Samen

gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald.

met de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Projectkosten zijn de direct op het project betrekking heb-

vormen deze twee posten het resultaat op de nieuwbouw

bende kosten, die kosten die over het algemeen aan pro-

koopprojecten.
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Bedrijfslasten

pensioenregelingen betaalt Elkien op verplichte, contractuele
of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verze-

Afschrijvingen op materiële vaste activa

keringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden geba-

heeft Elkien geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze

seerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

pensioenregelingen. Elkien heeft in geval van een tekort bij

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode

het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende

op basis van de technische levensduur van het complex. Op

bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

grond wordt niet afgeschreven. Op activa ten dienste van de
exploitatie wordt lineair danwel annuitair afgeschreven.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting
van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een

De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de

op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds

waardering van de betreffende activaposten. De onder deze

wordt een vordering opgenomen als de onderneming de

post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een

beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk

afboeking dan wel terugneming van een bijzondere waarde-

is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de

vermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat

vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

door een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte
van de waarde gebaseerd op boekwaarde.

Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te

Lonen, salarissen en sociale lasten

rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toereken-

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

baarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening

het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn
uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit

Pensioenlasten

de balans blijkende verplichtingen.

Elkien heeft een aantal pensioenregelingen. De hoofdregeling (SPW) betreft een toegezegd pensioenregeling bij het

Onder deze post worden de kosten voor planmatig instand-

bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd

houdingsonderhoud verantwoord, alsmede de kosten ten

aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk

behoeve van het storings- en mutatieonderhoud. In de winst-

van leeftijd, salaris en dienstjaren. Uitgangspunt is dat de in de

en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgeno-

verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over

men bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten

die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioen-

van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten

premies.

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

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als

Overige bedrijfslasten

de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opge-

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

nomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde

Rentebaten en rentelasten

premies.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt op
basis van de effectieve rentemethode. Transactiekosten op

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen

ontvangen leningen worden eveneens als rentelasten verwerkt.

voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van
het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat

Belastingen

voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van

Vanaf 1 januari 2008 zijn corporaties integraal belastingplichtig

middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen

geworden voor de vennootschapsbelasting. Een en ander is

betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan

vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze

van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand

VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot

van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensi-

de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de

oenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete

wijze van resultaatneming.

of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. Voor de
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De belasting over het resultaat wordt berekend over het resul-

Valutarisico

taat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening

Elkien heeft geen posities in vreemde valuta.

houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen
uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de

Renterisico

latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestand-

Renteherzieningen, herfinancieringen en financieringen voort-

delen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt

vloeiende uit investeringprogramma’s kunnen leiden tot mate-

rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente

riële renterisicoposities, die beheerst worden door te sturen

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde

op duration en normen te stellen aan het renterisicoverloop.

van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Elkien houdt
bij de bepaling van de fiscale posities rekening met het actuele

Tegenpartijrisico

belastingtarief van 25%.

Tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij niet langer
geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen.

Activeren van rentelasten

Dit risico wordt onder meer beheerst door eisen te stellen aan

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa

de kredietwaardigheid van deze tegenpartijen.

gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien
het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief

Liquiditeitsrisico

gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Elkien onder meer bij

bedraagt 4% en is gebaseerd op de gemiddelde vermogens-

een margin call, niet tijdig of in onvoldoende mate aan haar

kostenvoet van de leningportefeuille inclusief derivaten.

verplichtingen kan voldoen.

Financiële instrumenten

Beschikbaarheidsrisico

Elkien past afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe

Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie

om eventuele renterisico’s uit hoofde van haar leningenporte-

sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van het bor-

feuille en financieringsbehoefte als gevolg van haar vigerende

gingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

investeringsbeleid af te dekken. Deze financiële instrumenten
worden in de balans tegen kostprijs (veelal nihil) gewaardeerd.
n

n

Reële waarde

Als er sprake is van een effectieve hedge wordt het derivaat

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden

tegen de opgelopen rente verantwoord in de balans en

verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen

resultatenrekening als onderdeel van de lening.

ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie

Als er sprake is van een ineffectieve hedge wordt deze in

bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een

de balans en resultatenrekening verwerkt voor zover het

betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële

ineffectieve deel van het derivaat een negatieve markt-

waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde

waarde heeft.

van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument,
of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstech-

Het gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten past

nieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijk-

binnen het treasurybeleid van Elkien. In dit beleid maken wij

soortige ‘at arm’s length’-transacties, van de DCF-methode

een duidelijk onderscheid tussen financiering en rentemanage-

(contante waarde van kasstromen), rekening houdend met

ment. De redenen dat wij afgeleide financiële instrumenten

specifieke omstandigheden.

inzetten zijn in hoofdzaak de volgende:
het zorgt voor een onafhankelijke positie ten opzichte van
financiële wederpartijen en het faciliteert een dynamisch
portefeuillebeheer. Het gebruik van deze instrumenten maakt
het mogelijk op een efficiënte wijze in te spelen op een
gewenst renterisicoprofiel. Niettemin kunnen ook financieringsinstrumenten worden toegepast.
Marktrisico
Het marktprijsrisico beheerst Elkien door gebruik te maken van
een rentebeslistabel, die als richtsnoer dient bij het aangaan
van transacties.

85

86

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

bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij

Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen

daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan

en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering

ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen

van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de

in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en

rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.

aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

Materiële vaste activa, minimum waarderingsregel

Financiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden

In voorgaand jaar is het negatieve resultaat van het

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs

herstructuren van een aantal swaps die effectieve hedges in

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar

een kostprijshedge-accounting relatie waren direct ten laste

verwachting duurzame) bijzondere waardeverminderingen. Een

van het resultaat gebracht. Het herstel van deze fout is in

bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee

2011 verantwoord wat het resultaat over het boekjaar voor

de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt.

belastingen met € 5.080.000 verhoogd en de balanspost

Duurzaam betekent dat het waardeverminderingsverlies

geactiveerde kosten herstructurering derivaten met een

minimaal de eerste vijf jaren optreedt. De bedrijfswaarde

corresponderend bedrag heeft verhoogd. Er is derhalve geen

wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming

sprake van een schattingswijziging.

van complexen. De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in
exploitatie bestemd voor de verhuur is de bedrijfswaarde. De

Verwerking fiscaliteit

onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties

verhuur worden aangehouden.

in de jaarrekening heeft Elkien een aantal standpunten
ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over de

De uitgangspunten van de bedrijfswaarde zijn deels

verslagjaren 2007 tot en met 2011 door de fiscus zullen

afhankelijk van de interne beleidsvoornemens van Elkien.

worden getoetst. Dientengevolge kan de fiscale last over

Deze beleidsvoornemens komen ondermeer tot uitdrukking in

2011 en voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan en

het strategisch voorraadbeheer waarbij eigen keuzes worden

belastinglatenties een andere waarde kennen.

gemaakt ten aanzien van verhuur of verkoop, levensduur,

De belangrijkste standpunten betreffen:

kwaliteits- en huurniveaus. Voor zover mogelijk hanteert Elkien

n

de waardebepaling van de ontwikkelrechten;

binnen de sector gangbare uitgangspunten.

n

het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;

n

de verwerking van projectontwikkelingsresultaten;

Timing en verwerking van onrendabele investeringen

n

het vormen van een herbestedingsreserve;

nieuwbouw en herstructurering

n

verwerking transitorische rente.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die

Van de opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen en

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd

compensabele verliezen is het waarschijnlijk dat toekomstige

en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer

fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat

uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting

verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en

In voorgaande jaren is de actieve belastinglatentie voor

toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting

te verkopen woningen in de eerste vijf jaar niet gevormd.

is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie

Het herstel van deze fout is in 2011 verantwoord wat het

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een

resultaat over het boekjaar met € 14.043.000 heeft verhoogd.

feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van

Het vermogen stijgt hierdoor met een corresponderend

de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de

bedrag wat tot uitdrukking komt in de balanspost latente

bouwvergunning heeft plaatsgevonden.

belastingvordering. Er is derhalve geen sprake van een

De aannames gedaan bij de financiële impact van

schattingswijziging.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast
voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed
hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties
in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening
waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd
als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit
de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. 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 materiële vaste activa worden opgenomen
onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende
verplichtingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de balans
(x € 1.000)

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

Onroerende

Onroerende

Onroerende

Onroerende

en roerende

zaken

en roerende

en roerende

zaken ten

verkocht

zaken in

zaken in

dienste van

onder

exploitatie

ontwikkeling

de exploitatie

voorwaarden

Totaal

730.077

40.095

20.080

1.045

791.297

-/- 197.079

-/- 6.265

-/- 9.531

-

-/- 212.875

532.998

33.830

10.549

1.045

578.422

Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011

			
Mutaties 2011			
Investeringen

12.516

45.823

383

-

58.722

-/- 3.284

-

-

-

-/- 3.284

Afschrijvingen

-/- 20.125

-

-/- 1.435

-

-/- 21.560

Waardeverminderingen

Desinvesteringen

-/- 26.878

-/- 10.787

-

-

-/- 37.665

Terugneming van waardeverminderingen

13.237

6.265

-

-

19.502

Overboekingen

61.206

-/- 61.206

-

-

-

Totaal mutaties

36.672

-/- 19.905

-/- 1.052

-

15.715

			
			
Verkrijgingsprijzen

810.073

24.712

20.450

1.045

856.280

-/- 240.403

-/- 10.787

-/- 10.953

-

-/- 262.143

1.045

594.137

Cumulatieve waarde-verminderingen en
afschrijvingen

			
Boekwaarden per 31 december 2011

569.670

13.925

9.497

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden

Na-investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over

als volgt:

de resterende exploitatieduur van het complex.

n

grond geen afschrijvingen

In het boekjaar werd bij onroerende zaken in ontwikkeling

n

stichtingskosten lineair 40-50 jaar

een bedrag ad € 1.640.000 aan bouwrente geactiveerd.

n

garages lineair 40-50 jaar

Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd

n

bedrijfsruimten lineair 50 jaar

een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 4%.

n

overige zaken lineair/annuitair 10 jaar

n

eigen kantoorpand lineair/annuitair 40 jaar

n

inrichting kantoorpand lineair/annuitair 10 jaar

n

ICT apparatuur lineair 3 jaar
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Bedrijfswaarde

Toelichting op mutatie
De mutatie in de bedrijfswaarde is € 146 miljoen euro ten

De bedrijfswaarde inclusief rentabiliteitswaarde correctie,

opzichte van voorgaand boekjaar. In de tabel zijn de oorzaken

berekend op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in

gespecificeerd. De achterliggende belangrijkste oorzaken van

de algemene toelichting, bedraagt ultimo 2011 € 695 miljoen

de mutaties zijn de volgende:

(2010: € 841 miljoen). De bedrijfswaarde is in het verslagjaar

n

afgenomen met een bedrag van € 146 miljoen.

Door voorraadmutaties, dit betreft nieuwbouw, verkoop en
sloop, neemt de bedrijfswaarde per saldo met € 29 miljoen
toe.

De mutatie laat zich als volgt verklaren: (bedragen x € 1.000)

n

Door parameterwijzigingen, die met name worden veroorzaakt door lagere verkoopopbrengsten, daalt de bedrijfswaarde met circa € 22 miljoen.

n

2011

De beleidswijzigingen betreft met name de restwaarde.
Met ingang van 2011 is de restwaarde gewijzigd in € 5.000
per vhe, in plaats van 10% van de nominale WOZ waarde.

Autonome waardemutatie		21.567

Hiermee brengen we de restwaarde in overeenstemming

		

met wat gebruikelijk is in de sector en volgen we de “Best

Voorraadmutaties

Practices RJ 645”. Het totale effect van de beleidswijzigin-

a. Realisatie verkoop

gen resulteert in een daling van de bedrijfswaarde met

en sloop
b. Realisaties verbeteringen

-/- 5.767

€ 175 miljoen. Het effect op de waardevermindering 2011

-

is circa € 10 miljoen.

c. Realisaties nieuwbouw
en aankoop
d. Realisaties overig

Verzekerde waarde

34.777
-

			

De activa zijn verzekerd op basis van aanschaf- c.q. voortbren29.010

Parameterwijzigingen
a. Indexaties
b. Discontering

gingskosten. Jaarlijks wordt de waarde aangepast aan het
indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS

-/- 4.281

wordt berekend. De verzekerde som op basis van herbouw-

-

waarde op balansdatum bedraagt ongeveer € 1.458 miljoen

c. Levensduur

-/- 4.383

voor de materiële vaste activa in beheer. Het onroerend goed

d. Huurverhogingen

-/- 2.174

is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktle-

e. Verkoopopbrengsten

-/- 11.005

			

ningen onder WSW borgstelling. Er zijn geen hypothecaire
-/- 21.843

zekerheden afgegeven.

Beleidswijzigingen
a. Exploitatie
b. Onderhoud

Geplande verkopen

-/- 52.600
71.117

Het aantal woningen behorende tot de onroerende zaken

c. Sloop en verkoop-

in exploitatie dat is aangemerkt voor de verkoop bedraagt

programma

3.733

d. Restwaarde

-/- 157.914

e. Sectorheffing

1.864, verwacht wordt dat hiervan in de komende 5 jaar
864 woningen worden verkocht. De tot de onroerende zaken

-/- 39.556

			

in exploitatie behorende woningen welke naar verwachting
-/- 175.220

		
			

op korte termijn (binnen 1 jaar) zullen worden verkocht,
hebben een verwachte opbrengst van € 16,8 miljoen, een

-/- 146.486

boekwaarde van € 4,4 miljoen en een netto-opbrengst van
€ 12,1 miljoen.
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2. Financiële vaste activa
(x € 1.000)

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Geactiveerde
kosten
Te vorderen

Latente

BWS-

Deel-

subsidies

nemingen

535

58

Leningen

Verstrekt

herstruc-

belasting

Cash

turering

u/g vorderingen

Collateral

derivaten

Overige

Totaal

0

0

3.488

11.356

1 januari 2011
Boekwaarde

2.023

5.252

							

Mutaties
							
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen

43

0

129

13.767

7.670

5.618

56

27.283

0

0

0

-/-1.490

0

0

0

-/-1.490

0		-/-538

-/-108

0

-/-57

-/-136

-/-839

Waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Terugneming van

0

0

0

0

0

0

0

0

waardeverminderingen
Deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Overboeking

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-65

0

72

12.277

7.670

5.080

-/-80

24.954

Totaal mutaties

							

31 december 2011
							
Boekwaarde

470

58

2.095

17.529

7.670

Te vorderen BWS-subsidies
Deze post betreft de netto-contante waarde van de subsidie
voor woningen gebouwd c.q. verbouwd onder de regeling
besluit woninggebonden subsidie. Deze subsidie wordt in
meerdere jaren uitbetaald ten behoeve van de dekking van
de jaarlijkse exploitatiekosten. Zie passiva egalisatierekening.
Netto
vermogenswaarde per
31 december
Deelnemingen
De Friese Greiden Holding B.V. te Heerenveen
Herstructurering Boarnsterhim B.V. te Grou
Huistest BV te Balk
Nieuw Wonen Vastgoed B.V. te Leeuwarden

Aandeel

2011

100%

25

50%

9

33,3%

6

100%

18

		58

5.080

3.408

36.310
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Leningen u/g
Openstaande
Geldnemer

Rente

saldo

Stichting PaVo

5,0%

581

SLS Wonen

2,5%

1.200

WoonFriesland

3,0%

20

WoonFriesland

3,0%

145

Social Finance

nvt

149

		2.095

Latente belastingvorderingen
De voorziening voor latente belastingvorderingen bestaat uit tijdelijke
verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van:
Latentie
2011

2010

Leningen

1.920

2.218

Derivaten

-

-

297

330

1.269

2.704

Foto voltage project
Compensabele fiscale verliezen
Eenmalige aanpassing actieve latentie*

14.043

-

17.529

5.252

* In voorgaande jaren is de actieve belastinglatentie voor
te verkopen woningen in de eerste vijf jaar niet gevormd.
Het herstel van deze fout is in 2011 verantwoord wat het
resultaat over het boekjaar met € 14.043.000 heeft
verhoogd. Het vermogen stijgt hierdoor met een
corresponderend bedrag wat tot uitdrukking komt in de
balanspost latente belastingvordering.
Van de opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen
en compensabele verliezen is het waarschijnlijk dat
toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter
compensatie of dat verrekeningsmogelijkheden kunnen
worden benut.
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Verstrekt cash collateral

Geactiveerde kosten herstructurering derivaten

Met Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank en

In voorgaand jaar is het negatieve resultaat van het herstruc-

Goldman Sachs zijn ISDA raamovereenkomsten met zgn. CSA’s

turen van een aantal swaps die effectieve hedges in een

overeengekomen. CSA staat voor Credit Support Annex en is

kostprijshedge-accounting relatie waren direct ten laste van

van toepassing bij marktwaardeverrekening (margin calls). Bij

het resultaat gebracht. Het herstel van deze fout is in 2011

genoemde banken zijn payer rente swaps afgesloten. Bij een

verantwoord wat het resultaat over het boekjaar voor belastin-

afwijking van de marktrente ten opzichte van de contractrente

gen met € 5.080.000 verhoogd en de balanspost geactiveerde

zal marktwaardeverrekening dienen plaats te vinden, rekening

kosten herstructurering derivaten met een corresponderend

houdend met onder meer een zgn. Threshold Amount

bedrag heeft verhoogd. Deze post wordt jaarlijks afgeschreven

(drempelbedrag). Deze verrekening vindt op weekbasis plaats.

naar rato van de looptijd van de geherstructureerde swaps.

Elkien heeft ultimo 2011 € 7.670.000 aan cash collateral

Voor 2011 betekent dit een afschrijving van € 538.000, dit is

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

verantwoord in de resultatenrekening onder de post rentelas-

c.q. aan het einde van de looptijd van de renteswap vindt een

ten en soortgelijke kosten.

zgn. collateral call back (terugstorting) plaats.
Overige
Uitstaande cash collateral bij banken:

Het kortlopende deel van de financiële vaste activa ( < 1 jaar)
bedraagt € 6,6 miljoen.

Credit Suisse

4.350

Onder deze post is opgenomen de betaalde btw op het in

BNP Paribas

2.110

Heerenveen gehuurde kantoorpand. Deze wordt gedurende

1.210

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

7.670

rekening gebracht. Ultimo boekjaar bedraagt deze post nog

Barclays

€ 0,98 miljoen.
Ook is onder deze post de (langlopende) vordering op de
gemeente Leeuwarden inzake het ontwikkelrecht door middel
van compensatieprojecten opgenomen. Om het inzicht te
vergroten is deze post onder de financiële vaste activa opgenomen. Ultimo boekjaar bedraagt deze post € 2,4 miljoen.

3. Voorraden
2011
Magazijnvoorraden
Voorraad koopwoningen
Onderhanden werk

2010

628

495

3.619

3.014

4.159

4.739

8.406

8.248

Voorraad koopwoningen
Het verloop van de voorraad koopwoningen is als volgt:
Stand per 1 januari 2011

3.014

4.130

-/- 3.694

-/- 7.603

Bij: gereed en onderhanden nog niet verkocht product

4.299

6.487

Stand per 31 december 2011

3.619

3.014

Af: verkopen
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Onderhanden werk
Onderhanden werk bestaat uit de nog niet verkochte
koopwoningen in aanbouw. Per 31 december 2011 zijn nog
geen termijnen gefactureerd betreffende deze woningen.
Bij opleveringen worden de nog niet verkochte koopwoningen
onder voorraad koopwoningen opgenomen.
Gerealiseerde project-opbrengsten -/- verwerkte verliezen
en gedeclareerde termijnen
>0

<0

Totaal

Onderhanden werk 2011		
Gorredijk

De Vlecke

Leeuwarden

Bonkevaart

436

-

436

1.010

-

1.010

Grou

Groene Kruis gebouw

402

-

402

Wergea

Grut Palma

469

-

469

Grou

Prinsessenbuurt

587

-

587

Diverse projectens		

1.255

-

1.255

		

4.159

-

4.159

Onderhanden werk 2010		
Beetsterzwaag

Lyndenpark

2.432

-

2.432

Tijnje

Romke van Damwei

168

-

168

Aldeboarn

Swettebuorren

407

-

407

Grou

Groene Kruis gebouw

377

-

377

Wergea

Grut Palma

412

-

412

Grou

Prinsessenbuurt

478

-

478

Diverse projecten		
		

465

-

465

4.739

-

4.739

4. Vorderingen
De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde,
gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

2011

2010

Huurdebiteuren
Huurdebiteuren

661

657

-/- 33

-/- 34

628

623

Gemeente Boansterhiem

279

-

Gemeente Leeuwarden

933

163

Af: voorziening wegens oninbaarheid
		

Gemeenten

Gemeenten overig

29

25

1.241

188

93

94

2011

2010

1.012

668

Vorderingen op vertrokken huurders

892

804

Belastingen

602

877

Herstructurering Boarnsterhim B.V.

100

100

Overige vorderingen

591

571

-/- 729

-/- 742

2.468

2.278

Overige vorderingen
Vorderingen op niet huurders

Af: voorziening wegens oninbaarheid

Overlopende activa
1300

-

ICT licenties 2012

Vooruitbetaalde facturen

-

313

Huur bedrijfspand 2012

-

54

Rente en aflossing 2012

230

95

28

338

1.558

800

Overige

5. Liquide middelen
2011
Dagelijks opvraagbare liquide middelen
Kas
ING Bank
Friesland Bank
Rabobank Heerenveen-Gorredijk
SNS Bank
ABN AMRO
Totaal liquide middelen

4
4
150
33.813
75
-/- 8
34.038

Ultimo 2011 heeft Elkien de volgende kredietfaciliteiten:
Rabobank Heerenveen-Gorredijk
Friesland Bank
Totaal

20.000
5.000
25.000
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6. Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Stand per 1 januari
Bij: resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2011

2010

186.223

178.306

8.926

7.917

195.149

186.223

7. Egalisatierekening
BWS-subsidie

Het verloop van de egalisatierekening is als volgt:
Stand per 1 januari 2011		

535

Toevoegingen rente		

43

Vrijval ten gunste van de exploitatie		

-/- 108

Stand per 31 december 2011		

470

8. Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema samengevat:
Latente

Waarde-

belasting

vermindering

Pensioenen

verplichting

MVA

Fusiekosten

voorzieningen

Totaal

146

50

1.407

67

1.235

2.905

			
Overige toevoegingen
4.931

-

3.033

7.964

-/- 1.407

-/- 67

-/- 811

-/- 2.321

Mutaties 2011
-/- 29
-/- 8
3.524
			

-/- 67

2.222

5.643

-

3.457

8.547

1 januari 2011

Onttrekkingen

-/- 29

31 december 2011

-/- 8

117

42

Overige

4.931

Pensioenen

Fusiekosten

De voorziening voor pensioenen heeft betrekking op een

Dit betreffen kosten als gevolg van fusie afspraken opgeno-

in 2004 getroffen voorziening voor pensioenlasten van

men in het sociaal plan. Deze voorziening loopt in 2012 af.

12 vervroegd uitgetreden medewerkers.
Overige voorzieningen
Latente Belastingverplichtingen

De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft de in de

De voorziening voor latente belastingverplichtingen bestaat uit

toekomst te betalen kosten van jubilea, waarbij rekening is

tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boek-

gehouden met de blijfkans en die contant zijn gemaakt tegen

waarde van leningen u/g.

een disconteringsvoet van 4%. Er is een voorziening getroffen
voor de grondsanering Hoekstersingel te Leeuwarden. Verder

Waardevermindering MVA

is er een voorziening opgenomen voor de L. Sinnemastraat.

De voorziening voor waardevermindering heeft betrekking op
nieuwbouwprojecten, waarvan de te nemen onrendabele top

Het kortlopende deel van de voorzieningen (< 1 jaar) bedraagt

groter is dan de bestede kosten.

€ 7,4 miljoen.
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9. Langlopende schulden

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen

2011

2011

2011

2011

2010

2010

looptijd

looptijd

totaal

rentevoet

totaal

rentevoet

korter dan

langer dan

vijf jaar

vijf jaar

7.261

17.384

24.645

4,58%

34.206

4,78%

53.894

374.088

427.982

3,10%

353.706

3,34%

-/- 49.136

-

-/- 49.136		

-/- 41.784

833

833 		

833

392.305

404.324 		

346.961

Af: onder kortlopend
opgenomen

Terugkoopverplichting 		
woningen verkocht onder
voorwaarden
12.019

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van de

Het voordeel van een basisrentelening is dat geen sprake is

gehele leningportefeuille exclusief derivaten bedraagt 3,18%.

van margin call verrekening (mogelijke storting van onder-

Inclusief derivaten bedraagt de vermogenskostenvoet ultimo

pand bij bank) en dat voor zeer lange looptijden gekozen

2011 4,08%.

kan worden. De basisrentelening bestaat uit een basisrente
verhoogd met een kredietopslag voor een bepaalde periode.

De reële waarde van de leningportefeuille bedraagt ultimo

Deze periode is door het WSW gesteld op minimaal vijf jaar.

2011 € 512 miljoen. Bij de berekening van de marktwaarde is
gebruik gemaakt van de (forward) yieldcurve ultimo 2011.

Risico creditspread
Bij een basisrentelening is het risico dat de geldgever bij een

Basisrenteleningen

kredietopslag herzieningsmoment de mogelijkheid heeft om

Van de totale leningportefeuille ultimo 2011 bestaat 4%

de lening op te zeggen. Indien één van de partijen van de

(hoofdsom € 20 miljoen) uit basisrenteleningen. De door Elkien

lening af wil, vindt alsnog marktwaardeverrekening plaats. Hier

afgesloten basisrenteleningen zijn verstrekt door de NWB.

loopt Elkien het risico dat meer betaald moet worden dan de
nominale waarde. Elkien ziet dit als een beperkt risico, omdat

Essentie basisrenteleningen

de geldgever NWB is, een sectorbank. Ook uit het verleden

Een basisrentelening is een combinatie van een renteswap en

blijkt dat dit eigenlijk niet voorkomt. Het risico van hoge

een roll-over lening.

kredietopslagen in de toekomst kan beperkt worden door te
kiezen voor korte kredietopslag perioden.

Vervalkalender looptijden leningportefeuille
< 1 jaar

1-2 jaar

3-5 jaar

3.790

13.020

49.046

6-10 jaar

11-20 jaar

21-50 jaar

Totaal

79.765

56.299

251.128

Vastrentende
leningen

49.208

Variabel
rentende
leningen

56.500

5.000

10.000

15.000

-

115.000

201.500

60.290

18.020

59.046

64.208

79.765

171.299

452.628

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De aflossingsverplichting voor 2010 bedraagt € 49,1 miljoen. Voor de gehele leningenportefeuille is WSW borging verkregen.
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Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2011 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
leningen
leningen

krediet-

overheid

instellingen

Stand per 1 januari

Totaal

34.206

353.706

387.912

Bij: nieuwe leningen

-

117.500

117.500

Af: aflossingen 2011

-/- 9.560

-/- 43.224

-/- 52.784

Af: aflossingsverplichting 2012

-/- 571

-/- 48.566

-/- 49.137

Stand per 31 december

24.075

379.416

403.491

Financiële instrumenten
In 2011 is het treasurybeleidsplan en het herziene
treasurystatuut vastgesteld door de directeur-bestuurder
en goedgekeurd door de RvC. Deze kaderdocumenten
beschrijven de wijze waarop afgeleide financiële instrumenten
passen binnen het financiële- en treasurybeleid van Elkien.
Alle derivaten met een startdatum voor 31 december 2011
zijn gekoppeld aan een variabele lening, waardoor het
renterisico voortvloeiende uit de variabele lening gefixeerd
c.q. afgeschermd wordt door het derivaat.

10. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd
korter dan een jaar. De reële waarde van de schulden
benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter
ervan. Met boeten verschuldigd voor vervroegde aflossing
dient rekening gehouden te worden indien en voor zover die
vervroegde aflossing bij de schuldeiser is aangekondigd of op
andere wijze vaststaat.

97

98

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuw
bouw tot een bedrag van € 19,9 miljoen.
Operationele leasing
Leasecontracten waarbij de voor- en nadelen geheel of
nagenoeg geheel verbonden zijn aan Elkien, maar het eigendom niet bij Elkien ligt, worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van
de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
Eind 2010 heeft Elkien ten aanzien van haar wagenpark
leaseverplichtingen ter grootte van € 2,10 (2010: 1,55) miljoen.
Deze leaseverplichting is in onderstaande tabel nader
toegelicht.
< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

733

1.296

54

2.083

Obligo
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten
obligoverplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang
het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen,
wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting.
De obligoverplichting voor Elkien is per ultimo 2011 berekend
op € 17,4 miljoen.
Financiele instrumenten
Koppeling tussen derivaten en variabel rentende leningen:

x 1 mln euro

Ontwikkeling hedges Elkien op macro niveau
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cum. n.t.s. var. leningen

-

derivaten

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

* Cum. n.t.s. var. leningen = Cumulatieve nog te storten en nog te sluiten variabele leningen

variabel rentende leningen
vast rentende leningen
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de met banken aangegane derivaten en de door deze banken berekende marktwaarden
per 30 december 2011 (bedragen x € 1.000).
De berekende marktwaarden door banken worden getoetst door Elkien aan de hand van Bloomberg.

Intern

Vaste

Variabele

Transactie-

Start-

Eind-

Markt-

nummer		rente%

Hoofdsom

rente%

datum

datum

datum

waarde

5.000			16-02-2005

01-04-2005

01-04-2015

5

5.000			16-02-2005

01-04-2005

01-04-2015

-/- 167

D26

7.500

3,4125

6m Eur

16-12-2010

20-12-2010

01-10-2058

-/- 1.869

D27

7.500

3,4125

6m Eur

16-12-2010

20-12-2010

01-09-2058

-/- 1.879

D25

7.500

3,4125

6m Eur

16-12-2010

20-12-2010

01-12-2058

-/- 1.848

D36

7.500

3,345

6m Eur

05-01-2011

01-10-2018

01-10-2059

-/- 1.062

D35

7.500

3,4125

6m Eur

05-01-2011

02-05-2016

02-05-2058

-/- 1.243

D40

10.000

3,5375

6m Eur

24-02-2011

01-07-2011

01-05-2051

-/- 2.602

gem. 44 jr

-/- 10.502

ABN AMRO - CAP 5,5%
D2
ABN AMRO - FLOOR 2,0%
D3
BARCLAYS - Payer IRS

47.500

gem. 3,43				

				

Intern

Vaste

Variabele

Transactie-

Start-

Eind-

Markt-

nummer		rente%

Hoofdsom

rente%

datum

datum

datum

waarde

							
BNG - Payer IRS
D11

10.000

4,934

3m Eur

22-08-2007

01-07-2010

02-07-2035

-/- 4.171

D14

5.000

4,98

3m Eur

24-07-2008

15-07-2009

15-07-2039

-/- 2.406

D15

5.000

4,97

3m Eur

24-07-2008

15-10-2009

15-10-2039

-/- 2.350

D16

5.000

4,965

3m Eur

24-07-2008

15-12-2009

15-12-2039

-/- 2.329

D17*

5.000

4,965

3m Eur

24-07-2008

15-03-2010

15-03-2012

-

D18*

5.000

4,96

3m Eur

24-07-2008

15-05-2010

15-05-2012

D19*

5.000

4,95

3m Eur

24-07-2008

15-08-2010

15-08-2012

-

D20

10.000

4,92

3m Eur

24-07-2008

02-08-2011

02-08-2041

-/- 4.955

gem. 29 jr

-/- 16.211

50.000

gem. 4,95				

99

100
BNP Paribas - Payer IRS
D32

12.500

3,11

6m Eur

24-11-2010

16-06-2014

16-06-2040

-/- 1.643

D28

7.500

3,40

6m Eur

16-12-2010

16-12-2010

01-09-2059

-/- 1.998

D29

7.500

3,40

6m Eur

16-12-2010

16-12-2010

01-09-2059

-/- 1.998

D31

7.500

3,41

6m Eur

16-12-2010

16-12-2010

02-07-2059

-/- 2.033

D34

7.500

3,525

6m Eur

04-01-2011

01-04-2016

01-04-2058

-/- 1.572

D41

10.000

3,57

6m Eur

24-02-2011

30-09-2011

01-05-2051

-/- 2.851

gem. 41 jr

-/- 12.095

52.500

gem. 3,38				

				
Credit Suisse - Payer IRS
D42

10.000

3,57

6m Eur

25-02-2011

01-11-2011

01-11-2051

-/- 2.865

D43

10.000

3,57

6m Eur

02-03-2011

01-12-2011

01-12-2051

-/- 2.854

D44

10.000

3,58

6m Eur

02-03-2011

01-03-2011

01-04-2052

-/- 2.858

D45

10.000

3,61

6m Eur

02-03-2011

31-08-2012

01-05-2052

-/- 2.787

D46

10.000

3,62

6m Eur

02-03-2011

30-11-2012

01-05-2052

-/- 2.827

gem. 40 jr

-/- 14.191

50.000

gem. 3,59				

* Met de BNG is in 2011 overeengekomen om deze derivaten en de hieraan gekoppelde kortlopende BNG leningen door te laten
zakken in basisrenteleningen. Deze transacties maken onderdeel uit van een herstructurerings-operatie in 2011 met een omvang
van € 42,5 miljoen met als doel vermindering van het beschikbaarheidsrisico en aanpassing van de rentecoupon (3m Euribor in 6m
Euribor of 12m Euribor). Onder beschikbaarheidsrisico wordt verstaan het risico dat problemen ondervonden worden om
financiering aan te trekken c.q. de gewenste modaliteiten niet verkregen kan worden. De hier genoemde BNG derivaten en BNG
leningen zijn doorgezakt naar basisrenteleningen, waarbij de liquiditeitstypische looptijd is verlengd met 27 jaar en de
rentecoupon is aangepast van 3m Euribor in 12m Euribor. De basisrente is verhoogd met 1basispunt, terwijl de liquiditeitsopslag
en liquiditeitsperiode gelijk zijn gebleven.

Intern

Hoofdsom

Vaste

Variabele

Transactie-

Start-

Eind-

Markt-

nummer		rente%

rente%

datum

datum

datum

waarde

-/- 1.432

Deutsche Bank - Payer IRS
D33

12.500

3,0975

6m Eur

24-11-2010

01-09-2015

01-09-2060

D23

2.500

3,398

6m Eur

16-12-2010

16-12-2010

02-08-2059

-/- 674

D24

7.500

3,403

6m Eur

16-12-2010

16-12-2010

01-10-2058

-/- 1.998

D30

4.000

3,40

6m Eur

16-12-2010

16-12-2010

01-11-2059

-/- 1.067

D38

7.500

3,3325

6m Eur

04-01-2011

01-08-2020

01-08-2060

-/- 1.155

D37

7.500

3,34

6m Eur

04-01-2011

01-11-2019

01-11-2059

-/- 1.164

D39

10.000

3,515

6m Eur

24-02-2011

01-04-2011

01-04-2051

-/- 2.740

gem. 44 jr

-/- 10.230

51.500

gem. 3,33				

				
Goldman Sachs -Payer IRS
D48
D47

12.500
8.000
20.500

3,25

6m Eur

18-08-2011

01-07-2014

01-07-2061

-/- 1.969

3,25

6m Eur

18-08-2011

01-07-2013

01-07-2061

-/- 1.414

gem. 48 jr

-/- 3.384

gem. 3,25				

				
Rabobank -Payer IRS
D9

7.500

4,084

3m Eur

10-01-2007

01-02-2008

02-02-2037

-/- 2.353

D10

7.500

4,0635

3m Eur

10-01-2007

01-12-2008

01-12-2038

-/- 2.222

gem. 30 jr

-/- 4.575

15.000

gem. 4,07				

				
Totaal

297.000						
-/- 71.350
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Credit Support Annex (CSA)’s en Break Clauses
Met Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank en

aan haar collateralverplichtingen kan voldoen is balans gezocht

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

tussen enerzijds het tegenpartijrisico en anderzijds het margin

voor Credit Support Annex en is van toepassing bij markt

call risico. Reden om met de banken een zgn. Threshold

waardeverrekening (margin calls). Bij een positieve markt

Amount van € 10 miljoen overeen te komen. Hierdoor hoeft

waarde van de afgesloten renteswaps loopt Elkien een

Elkien minder liquide buffers aan te houden, terwijl in het

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

huidige renteklimaat het tegenpartijrisico verdisconteert is in

dat zelfs grote banken failliet kunnen gaan. Een CSA reduceert

de margin calls.

het kredietrisico.
Elkien hanteert een beleid waarbij de liquide buffer voldoende
Elkien heeft ultimo 2011 € 7.670.000 aan cash collateral

moet zijn om margin calls bij een zeer lange rente van 2% te

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

kunnen opvangen. Dit is het geval. Elkien beschikte ultimo

teruggestort wordt door de banken.

2011 over een saldo aan liquide middelen van € 34 miljoen

.

(exclusief verstrekt cash collateral) bij een margin call risico van

Elkien loopt het risico dat bij extreme rentedalingen

€ 37 miljoen ingeval van het 2% renteniveau. Onderstaande

onvoldoende liquiditeitsbuffers beschikbaar zijn om aan de

tabel verschaft inzicht in de ontwikkeling van de marktwaarde

collateral verplichtingen te voldoen. Hoewel de WSW swap

en margin call verplichting bij diverse rentescenario’s.

limietruimte omvangrijk is en Elkien stakeholders hierdoor de
ultieme zekerheid kan bieden dat Elkien bij elke rentestand

Tegenpartij

Marktwaarde *

Rente -0,5%

Rente -1,0%

Rente +0,5%

Rente +1,0%

Barclays

-/- 10,5

-/- 18,2

-/- 27,5

-/- 4,2

1,1

BNP Paribas

-/- 11,3

-/- 20,0

-/- 30,5

-/- 4,2

1,8

Credit Suisse

-/-13,4

-/- 21,4

-/- 30,9

-/- 6,6

-/- 0,9

Deutsche Bank

-/- 9,4

-/- 17,3

-/- 27,1

-/- 2,9

2,4

Goldman Sachs

-/- 3,4

-/- 6,8

-/- 11,0

-/- 0,7

1,6

Rabobank

Margin call verplichting

-/- 4,5

-/- 6,3

-/- 8,3

-/- 2,9

-/- 1,5

-/- 52,5

-/- 90,0

-/- 135,3

-/- 21,5

4,5

-/- 7,7

-/- 36,9

-/- 76,0

-

-

Doorgaans is sprake van een ISDA raamovereenkomst. De

Met uitzondering van de BNG zijn met de overige banken zgn.

uitzonderingen hierop zijn de BNG waarmee een

mutual break clauses overeengekomen.

Raamovereenkomst Financiele Derivaten (RFD) onder CSA is

Dit betekent dat Elkien of de tegenpartij het recht heeft om de

afgesloten en de Rabobank Heerenveen-Gorredijk waarmee

transactie(s) op een toekomstig tijdstip te beëindigen. In alle

een Overeenkomst Financiële Derivaten (OFD) is afgesloten

gevallen ligt dat moment 10 jaar na transactiedatum.

met een Threshold van € 15.750.000. Deze OFD zal in 2012
omgezet worden in een ISDA.
De break clause vervalkalender is als volgt:
Tegenpartij

2010

2020

2021

Rabobank

15.000		

Barclays		22.500

25.000

BNP Paribas		35.000

17.500

Credit Suisse			

50.000

Deutsche Bank		26.500

25.000

Goldman Sachs
Totaal

20.500
15.000

84.000

138.000

101

102

Liquiditeitsrisico
Elkien houdt een derivatenportefeuille aan, die het risico van

Het liquiditeitsrisico uit hoofde van collateralverplichtingen bij

een stijging van de rente op haar leningenportefeuille moet

een rentedaling van 1% ten opzichte van de marktrente per 30

afdekken. Onderdeel van de modaliteiten van deze

juni 2012 bedraagt € 61,6 miljoen. Elkien beschikt over een

derivatenportefeuille zijn breakclauses en

liquiditeitsbuffer van € 66,3 miljoen per 30 juni 2012.

collateralverplichtingen in de vorm van het storten van

De op sectorniveau gesloten overeenkomst tussen Vestia en

liquiditeiten bij de bank als zekerheid. Een stressscenario van

de banken en de brief van de minister van BZK hebben het

een aanvullende rentedaling van 1% (naar een renteniveau van

risico dat het obligo richting het WSW ad € 19,1 miljoen wordt

circa 1,5%) bij de renteontwikkeling ultimo 2011 leidde in

ingeroepen drastisch verminderd. De minister geeft aan dat

eerste instantie tot een liquiditeitstekort. Op dat moment had

door de overeenkomst de dreiging van het inroepen van het

Elkien volgens het CFV onvoldoende liquiditeiten beschikbaar

obligo is afgewend. Het bestuur van Elkien is van mening dat

om dit risico af te kunnen dekken. Bij een tweede stesstest in

Elkien te allen tijde moet kunnen voldoen aan deze latente

februari 2012 heeft het CFV geconcludeerd dat Elkien aan haar

verplichting richting het WSW, ook in combinatie met een

verplichtingen bij een rentedaling van 1% blijvend zou kunnen

liquiditeitsrisico uit hoofde van derivaten. Op dit moment

voldoen. Het CFV heeft dit geconcludeerd in haar rapportage

speelt deze cumulatie van risico’s niet. Het bestuur zal het

en aldus gerapporteerd aan de minister. In die rapportage

komend jaar verdere maatregelen treffen om, mocht in de

heeft het CFV ook haar vertrouwen uitgesproken in de

toekomst een dergelijke cumulatie van risico’s zich hernieuwd

maatregelen die Elkien zou treffen om het liquiditeitstekort

voordoen, deze risico’s te kunnen dragen.

aan te vullen.
Verbonden partijen
In het kader van haar risicomanagement heeft het bestuur een

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen

vergelijkbaar stressscenario doorgerekend met als peildatum

waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

30 juni 2012. In dit scenario is rekening gehouden met een

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden

rentedaling van 1% over de komende 12 maanden. In dit

uitgeoefend , zoals bijvoorbeeld Stichting PAVO, Stichting

scenario is tevens rekening gehouden met een BTW-verhoging

Geef en Stichting van Federatie van Leeuwarder

van 2%, de verwachte saneringssteun op basis van het “Vestia-

Woningcorporaties. Ook rechtspersonen die overwegende

akkoord” en de mogelijke verhoging van de buffer van het

zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als

Centraal Fonds Volkshuisvesting in twee jaar. Uit dit scenario

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere

blijkt dat Elkien voldoet aan de basiseisen voor borgbaar zijn

sleutelfunctionarissen in het management van Elkien en nauwe

door het WSW. Dit houdt in een positieve

verwanten zijn verbonden partijen.

Interestdekkkingsratio voor de komende 5 jaar inclusief een
aflossingsfictie van 2%. Het te verwachten faciliteringsvolume

Met de meeste van haar deelnemingen heeft Elkien naast haar

op grond van borgingsruimte en kasstromen is afdoende voor

aandelenbelang ook een zakelijke relatie. Feitelijk vinden er

de investeringsverplichtingen van Elkien. De harde

geen of zeer geringe activiteiten in de deelnemingen plaats.

investeringsverplichtingen ultimo 2011 bedragen circa € 16

Indien er transacties plaatsvinden, zijn deze gebaseerd op

miljoen.

gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme
condities zijn overeengekomen.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(x € 1.000)

Opbrengsten
2011

2010

82.457

80.311

11. Huren
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid

4.742

4.048

87.199

84.359

-/- 2.796

-/- 2.790

-/- 343

-/- 328

84.060

81.241

2011

2010

5.696

5.515

-/- 1.089

-/- 417

-/- 154

-/- 185

4.453

4.913

2011

2010

108

108

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

13. Overheidsbijdragen
Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie
Jaarlijkse bijdrage WVG

32

37

140

145

2011

2010

14. Verkoop onroerende zaken
17.112

11.615

Af: verkoopkosten

Opbrengst verkopen bestaand bezit

-/- 1.131

-/- 1.226

Af: boekwaarde

-/- 3.284

-/- 1.678

12.697

8.711

2011

2010

15. Gerealiseerde opbrengsten onderhanden projecten
Ee-burg Leeuwarden

749

6.230

Tijnje R.v Damwei

676

1.888

Leeuwarden vd Weijstraat

441

223

Beetsterzwaag Lyndenpark
Akkrum Leppehiem
MFC Grou

1.789

411

420

133

4.100

-

8.175

8.885

103

104

2011

2010

16. Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw koop-/huurwoningen

1.891

1.414

1.891

1.414

2011

2010

17. Overige bedrijfsopbrengsten
Beheerdiensten

119

107

Overige

282

243

401

350

2011

2010

19.245

10.908

18. Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijving woningen en woongebouwen in exploitatie
Afschrijving niet zijnde woningen in exploitatie
Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

880

845

1.435

1.295

21.560

13.048

2011

2010

3.196

1.988

19. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Aldeboarn woningen
Gorredijk woningen

3.221

-

Sneek woningen

3.131

-

Poppenwier woningen

-

-/- 20

Zurich woningen

-

-/- 25
-/- 98

Hemrik woningen

-

Blauwhuis woningen

-

393

Gauw woningen

-

-/- 212

-/- 1.750

629

Bolsward woonzorgcomplex
Makkum woonzorgcomplex
Blauwhuis woonzorgcomplex
Drachten woningen
Binnenstad Leeuwarden woningen
Bilgaard Leeuwarden woningen
Leeuwarden woningen
Zuidlanden Leeuwarden woningen
Grou woningen
Terugname bestaand bezit
Overig: niet gespecificeerd per PMC
Overige niet woongelegenheden
Projecten

-

-/- 216

889

-/- 649

3.163

-/- 141

-

425

-

-/- 261

653

-/- 19

-

1.040

3.181

2.544

-

-/- 30

4.325

60

-

-/- 71

1.697

-

21.706

5.337
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2011

2010

4.961

5.586

20. Lasten onderhoud
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

10.844

13.912

15.805

19.498

2011

2010

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Niveauverbeteringen

17.115

21.419

Planmatig onderhoud

10.843

16.015

-/- 17.114

-/- 23.522

Af: geactiveerd
Klachten- en mutatieonderhoud

4.961

5.586

15.805

19.498

2011

2010

725

5.340

21. Kosten uitbesteed werk
Ee-burg Leeuwarden
Swettebuorren Aldeboarn

513

-

Leeuwarden vd Weijstraat

413

-

MFC Grou
Akkrum Leppehiem
Heeg Wraldfinster
Beetsterzwaag Lyndenpark
Tijnje Romke van Damwei

4.100

-

-

2.138

-

235

1.783

411

537

133

8.071

8.257
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22. Overige bedrijfslasten

2011

2010

Beheerkosten		
Overige personeelskosten

4.686

1.709

Huisvestingskosten

1.529

1.535

Leefbaarheid

821

916

Externe advieskosten en benchmarking

318

477

Accountantskosten

236

319

Communicatie en marketing

454

629

1.794

1.501

430

221

Automatiseringskosten
Bestuurskosten
Overige beheerkosten
Subtotaal beheerkosten

2.369

1.053

12.637

8.360

		

Heffingen en zakelijke bedrijfslasten		
Belastingen
Verzekeringen
Juridische kosten, incasso e.d.
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

4.711

4.420

394

465

41

49

-

12

Contributie landelijke federatie

120

119

CFV heffingen

428

-/- 475

Overige zakelijke bedrijfslasten
Subtotaal heffingen

909

952

6.603

5.542

		

Exploitatielasten servicekosten		
Onderhoudskosten exploitatie leveringen en diensten
Af: uren eigen dienst

2.630

2.950

-/- 400

-/- 482

Verwarmingskosten

966

952

Elektrakosten

507

584

Waterkosten

104

86

-

285

Kosten/ premie glasverzekering
Overige directe exploitatielasten
Subtotaal exploitatielasten servicekosten
Totaal overige bedrijfslasten

243

219

4.050

4.594

23.290

18.496

2011

2010

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

61

65

-

101

39

153

100

319

Jaarrekening 2011
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23. Financiële baten en lasten

Rentebaten

2011

2010

1.640

1.832

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

43

48

151

68

8

10

256

59

Geactiveerde kosten herstructurering derivaten*

5.618

-

		

7.716

2.017

43

48

17.434

16.504

Rentelasten
Toegevoegde rente egalisatierekeningen
Rijksbijdragen
Rente langlopende schulden
Leningen

Rente kortlopende schulden		
Afkoop derivaten*
Afschrijving geactiveerde kosten herstructurering derivaten*
Overige
		

-

5.618

538

-

55

-

18.070

22.170

* In voorgaand jaar is het negatieve resultaat van het herstructuren van een aantal swaps die effectieve hedges in een
kostprijshedge-accounting relatie waren direct ten laste van het resultaat gebracht. Het herstel van deze fout is in 2011
verantwoord wat het resultaat over het boekjaar voor belastingen met € 5.080.000 verhoogd en de balanspost geactiveerde
kosten herstructurering derivaten met een corresponderend bedrag heeft verhoogd. Deze post wordt jaarlijks afgeschreven naar
rato van de looptijd van de geherstructureerde swaps. Voor 2011 betekent dit een afschrijving van € 538.000..
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24. Belastingen

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Acute belastingen
Eenmalige aanpassing actieve latentie

2011

2010

-

888

14.043

-

-/- 1.535

2.191

Overige mutaties latente belastingen

-/- 223

-/-1.290

Totaal

12.285

1.799

2011

2010

-/- 3.359

6.118

Mutatie latentie verliescompensatie resultaat boekjaar (icl. correcties voorgaande jaren)

Het fiscale resultaat voor de vennootschapsbelasting over
2011 is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening

Bij: fiscaal niet aftrekbare kosten:		
- Bijzondere waardeverminderingen

21.706

5.337

- Fiscale afschrijvingen lager dan commerciële afschrijvingen

19.795

11.053

- Vrijval agio leningen u/g
- Dotatie/vrijval voorzieningen
- Restitutie kosten betreffende de onbelaste periode
- Oort
		

27

27

1.898

29

-/- 324

-/- 499

46

45

43.148

15.992

Af: fiscaal aftrekbare kosten:		
- Overheidsbijdragen

-/- 140

- Fiscaal resultaat projectontwikkeling lager dan commercieel resultaat
- De-activering niveauverbetering
- Afschrijving disagio op leningen o/g en derivaten
- Lager fiscaal resultaat verkochte woningen
- Geactiveerde kosten herstructurering derivaten
- CFV bijdrage / Vogelaarheffing
- EIA
		

-/- 145

-/- 4.779

-/- 2.079

-/- 10.140

-/- 12.853

-/- 1.016

-/- 1.075

-/- 12.697

-/- 8.711

-/- 5.080

-

428

-/- 475

-

-/- 1.150

-/- 33.424

-/- 26.488

		
Belastbaar bedrag voor verliescompensatie

6.365

-/- 4.378

-/- 6.365

4.378

Belastbaar bedrag boekjaar

-

-

Te betalen belasting

-

-

Verliescompensatie

Na de toevoeging van de fiscale verliescompensatie over 2011 is

het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijge-

het totaal van het te verrekenen fiscaal verlies per 31 december

stelde winstbestanddelen. Dit betreft ondermeer verschillen

2011 gecumuleerd tot een totaalbedrag van € 4,3 miljoen.

in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling,
afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van interest

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De

en de fiscaal niet aftrekbare heffing van het Centraal Fonds

lagere effectieve belastingdruk van 0% wordt veroorzaakt door

Volkshuisvesting.

Jaarrekening 2011

Overige informatie
Werknemers
Gedurende het jaar 2011 had de corporatie gemiddeld 196,44
werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op het aantal
fulltime equivalenten. Elkien heeft geen werknemers buiten
Nederland.
Bestuurders en commissarissen
Per ultimo 2011 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. Er is in
totaal aan de raad van commissarissen een vergoeding betaald
van € 72.327 . De honorering van de voorzitter bedraagt
€ 12.750 en voor leden € 8.750.

Specificatie per bestuurder

2011
A. Bonnema
Belastbaar loon
Pensioenafdracht

147.143
39.155
186.298
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Overige gegevens
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.
Voorstel resultaatbestemming
Wij stellen voor het resultaat over 2011, zijnde € 8.926.000,
toe te voegen aan de overige reserves.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting Elkien

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 71 tot en met 109 opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Elkien te Heerenveen gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en-verliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer
te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en het jaarverslag als
opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens. Het bestuur van de toegelaten instelling is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol in rubriek A van bijlage III bij het Bbsh.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten
instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 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
2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en
de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

Benadrukking van het belang van de toelichting in de jaarrekening met betrekking tot het liquiditeitsrisico
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf niet uit de balans blijkende verplichtingen in de toelichting op pagina 102 van de jaarrekening, waarin het
liquiditeitsrisico van de stichting nader is uiteengezet. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

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. Verder vermelden wij dat is voldaan aan de verplichting tot vermelding in het
jaarverslag van financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen zoals bedoeld in de MG 2005-04, MG 2008-03, MG 2010-03 en MG2011-02,
alsmede aan de verplichting tot vermelding in het jaarverslag van grondaankopen zoals bedoeld in de MG 2001-26 en de verplichting tot vermelding in
het jaarverslag van sponsoractiviteiten zoals bedoeld in MG 2006-04.

Groningen, 20 juli 2012
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

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