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Jaarrekening

Klimaatsverandering op komst
Het weer laat zich moeilijk voorspellen, horen we vaak. En in het verlengde
hiervan spreken we dan uit dat niemand het klimaat ‘in de hand heeft’.
Hoewel we wel een wens hebben een zo alles beïnvloedend onderwerp
als het weer te willen beheersen. Waarschijnlijk hangt dat nauw samen met
de menselijke neiging om het onzekere en het onverwachte zo goed als
mogelijk in te perken, onder controle te willen hebben. En in het geval ons
dat niet lukt, vraagt het veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

Een parallel lijkt te trekken met het achter ons liggende
verslagjaar 2012. Niettegenstaande de goede prestaties
en resultaten van onze woningcorporatie kunnen we 2012
zonder meer de kwalificatie ‘onstuimig’ geven. Geenszins
een voorspelbaar jaar. Integendeel, op diverse fronten
was ons corporatieklimaat wisselvallig. Onze context
bleek allesbehalve in zijn impact te voorzien. Onder
andere vanwege de crisis heerst er een economisch guur
klimaat. Met de komst van kabinet Rutte II doet zich een
uitdagend politiek klimaat voor. Onvoorziene zaken als de
galerijen-problematiek in Leeuwarden toonden ons een
wisselvallig buitenklimaat. En de verdere optimalisatie van
onze bedrijfsvoering en dienstverlening leverde ons een
dynamisch werkklimaat op.
Elk van deze weersomstandigheden heeft forse
impact gehad op Elkien én haar medewerkers: er is
veel gevraagd van hun veerkracht en weerbaarheid!
Bewonderenswaardig hoe onze medewerkers hebben
aangetoond te kunnen omgaan met de voortdurend
veranderende vraagstelling vanuit de buitenwereld.
Zij hebben zeker een expliciet compliment verdiend.
Veelal spreken we na een periode van onzekerheid
uit dat na regen zonneschijn komt. Op deze plek in
het jaarverslag zou ik graag een dergelijke uitspraak
doen. Maar die spreekwoordelijke zonneschijn voorzie
ik op korte termijn niet. Ik voorzie iets anders; het
weer waarin we ons bevinden zou wel eens de opmaat
kunnen zijn voor een klimaatsverandering in onze sector.
Woningcorporaties krijgen zeker de komende tijd nog
te maken met forse dynamiek, zowel aan de binnenkant
van hun onderneming, als aan de buitenkant. In laatst
genoemde context moeten we leren omgaan met de
effecten van onder andere de Wet verhuurdersheffing,
de verruiming van het verhuurbeleid en de extra

heffingen voor saneringssteun. Deze maatregelen
hebben vergaande effecten voor de op stapel staande
investeringsprojecten: hoewel de noodzaak om te
investeren in onze woningvoorraad blijft, lijkt vertraging
in de fasering dé manier om dat tegemoet te treden. Dit
laten we echter nauw samenhangen met ingrepen aan
de binnenkant: ook hier voorzie ik forse maatregelen
om de interne bedrijfsvoering meer effectief en efficiënt
te maken. Daar komt tegelijkertijd bij dat ik niet langer
uitsluit dat de interne optimalisatie gepaard gaat
met drastische aanpassingen; wat betekent dat onze
medewerkers wederom veerkracht en flexibiliteit aan
de dag moeten leggen om de op ons pad komende
volkshuisvestelijke uitdagingen vol vertrouwen tegemoet
te treden en aan te pakken.

voor duurzaamheid. Dat is wat Elkien maakt tot een
realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in
Fryslân. Goed voorbereid aan het volkshuisvestelijk
werk blijven, de goede dingen goed doen: en met die
‘extra regenjas’ de elementen trotseren. Niet omdat dat
moet, maar omdat we dat willen!

Drs. Alex Bonnema MBA
Directeur bestuurder Elkien
28 mei 2013

Hoewel deze klimaatsverandering stevig ingrijpt, zie
ik nog steeds ons fundament: onze maatschappelijke
kerntaak. Mogelijkheden om ons volkshuisvestelijk
werk beter te doen. Kansen om de wijken, dorpen en
buurten waarin wij werken te versterken. Mogelijkheden
om samen met onze huurders ‘wonen’ prettiger te
maken. Gelegenheden om onze activiteiten in wijken,
dorpen en buurten transparant voor het voetlicht te
brengen. Gewoon, om te laten zien dat we niet bang
zijn voor een stevige stortbui. Om met gepaste trots
in weer en wind klaar te staan voor mensen met een
smalle beurs, die evengoed recht hebben op een huis
in een prettige woonomgeving. Ergo, om te doen waar
we oorspronkelijk voor zijn bedoeld: voorzien in de
‘woonbehoefte van mensen die dat niet zelfstandig
kunnen’, weer of geen weer.
Dit is de belofte die wij als Elkien graag aan onze
huurders doen: in welk klimaat hun woningcorporatie
ook verkeert, bij ons kunnen ze terecht voor een
betaalbare woning, toekomstbestendig en met oog
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Verslag van de Raad
van Commissarissen
Economische ontwikkelingen, politieke keuzes en een lastige woningmarkt
laten zien dat er in 2012 een guur klimaat is ontstaan. De corporatiesector is
volop in de schijnwerpers komen te staan. De Raad van Commissarissen ziet
dat er door de organisatie een enorme prestatie is geleverd in 2012. Naast de
reguliere werkzaamheden is er op een aantal terreinen fors extra inzet geleverd.

1

Gedurende het jaar is ook duidelijk geworden dat in de komende jaren een grotere
last bij de woningcorporaties wordt neergelegd. De Raad van Commissarissen voelt
zich zeer betrokken bij de organisatie en zal samen met het Bestuur optrekken in het
formuleren van de strategie voor de komende jaren.

Het reglement
De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van
Commissarissen staan in de artikelen 15 tot en met
27 van onze statuten. In het reglement staan een
aantal onderwerpen verder uitgewerkt. Het reglement
is beschikbaar op onze website evenals het rooster
van aftreden.

Samenstelling Raad van
Commissarissen
Er hebben in 2012 geen mutaties in de Raad van
Commissarissen plaatsgevonden.
De eerste termijn van de heer Endedijk kwam in 2012
tot een einde. De Huurdersvereniging De Bewonersraad
Friesland heeft de heer Endedijk bindend voorgedragen
voor herbenoeming. De heer Endedijk is in de
vergadering van 6 november 2012 herbenoemd.
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Samenstelling raad van commissarissen Elkien

Activiteiten Raad van Commissarissen

31 december 2012

De Raad van Commissarissen heeft in 2012 negen
keer vergaderd. Het afgelopen jaar hebben wij ons in
algemene zin georiënteerd op de volgende onderwerpen:
• de realisatie van onze doelstellingen;
• de realisatie van onze volkshuisvestelijke opgave;
• de strategie en risico’s van onze activiteiten;
•	de opzet en werking van interne risicobeheersingen controlesystemen;
• financiële verslaglegging;
• naleving van wet- en regelgeving.
De kaders die de Raad van Commissarissen daarbij
gebruikt zijn: het BBSH en vastgesteld beleid: strategisch
plan, het jaarlijks bedrijfsplan, het strategisch voorraad
beleid en de financiële en volkshuisvestelijke kaders.

Naam

Benoemd
in

Zitting tot

Beroep

Nevenfuncties

Honorarium
2012

Jacob Dijkstra (m)
(1958)

2007

2015 (niet
herbenoembaar)

Managing partner
bij Twynstra Gudde
Adviseurs en Managers
te Amersfoort

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

€ 13.500,00

2008

2016 (niet
herbenoembaar)

Directeur operationele
zaken VBK uitgevers

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

€ 9.500,00

2007

2015 (niet
herbenoembaar)

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

€ 9.500,00

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
Bestuurslid stichting corporatie vastgoedindex aeDex

€ 9.500,00

Voorzitter en Lid remuneratiecommissie
Drs. Bert Endedijk (m)
(1951)
Vicevoorzitter en lid auditcommissie (benoemd
op voordracht van de huurdersvereniging)
Ir. Marjo Dijkstra (v)
(1947)
Lid en lid commissie klant & wonen
Koos Gerlofs (m)
(1943)

2010

Lid en lid auditcommissie

Drs. Marian Valk (v)
(1968)

2014
Voorheen hoofd
(herbenoembaar) internationale onroerend
goed beleggingen TKP
Pensioenfonds

2011

2015
interim management en Lid Raad van Toezicht MEE Drenthe
(herbenoembaar) consultancy

2011

2015
Senior Adviseur
(herbenoembaar) Directie Kamer van
Koophandel Noord
Nederland

Lid Raad van Toezicht VVV Fryslân
Lid Raad van Advies Technologiecentrum Noord-Nederland

2015
arts, MWO Hoofd
(herbenoembaar) behandeldienst/
1e geneeskundige
Stichting MagentaZorg

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

€ 9.500,00

Lid en lid audit- en remuneratiecommissie
Drs. Evert Wind (m)
(1949)
Lid en lid commissie klant & wonen (benoemd
op voordracht van de huurdersvereniging)
Drs. Joke van Leeuwen (v)
(1960)
Lid en lid commissie klant & wonen

2011

€ 9.500,00

€ 9.500,00

Daarnaast heeft de Raad over de volgende
onderwerpen gesproken, er besluiten over genomen of
er goedkeuring aan verleend:
• het volkshuisvestelijk en financieel jaarverslag;
• het bedrijfsplan en de begroting 2013;
• de strategische samenwerkingen;
• treasury;
• de visitatie;
• de Governance aangelegenheden;
• de jaarrekeningen en afhechten diverse verbindingen;
•	de herbenoeming van Huurderscommissaris
Bert Endedijk;
• de diverse vastgoedprojecten;
• de koopprojecten in relatie tot de woningmarkt;
• de galerijflats in Leeuwarden.
Van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen
worden notulen gemaakt en een actielijst en een
besluitenlijst bijgehouden.
Het bestuur heeft de Raad van Commissarissen
regelmatig geïnformeerd over de externe

ontwikkelingen, de beoogde doelen en behaalde
resultaten, zowel mondeling als schriftelijk.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest zoals
de nieuwjaarsreceptie e.d., waarbij de Raad van
Commissarissen, het bestuur en de directie van
Elkien aanwezig waren.

Treasury
Naar aanleiding van een aantal incidenten in de sector
is in 2012 het onderwerp treasury onder de aandacht
komen te staan. Elkien maakt als organisatie gebruik van
rente-instrumenten, zoals derivaten. Deze producten
worden gebruikt om de rente op langlopende leningen
laag te kunnen houden. Om zorgvuldig gebruik
van dergelijke rente-instrumenten te garanderen is
een treasury statuut en treasurybeleid opgesteld en
wordt jaarlijks een treasury jaarplan gemaakt. Deze
documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
Raad van Commissarissen.
In de periode in 2012, waarin de rente naar een
dieptepunt zakte, heeft de Raad van Commissarissen
meer dan gebruikelijk overleg gevoerd en met de
bestuurder om ten alle tijden op de hoogte te zijn van
de actualiteiten. Bovendien is uitgebreid onderzocht
welke alternatieve mogelijkheden voorhanden zouden
zijn, wanneer de rente nog verder zou zakken en de
margin call verplichtingen te groot zouden worden. Hier
is op initiatief van de Raad van Commissarissen een
dedicated team ingesteld, met experts vanuit de Raad
van Commissarissen en vanuit de organisatie.

gebruik van derivaten. Dit heeft geleid tot een
goedkeurende verklaring bij de jaarrekening over 2011.
Eind 2012 is de derivatenportefeuille nog steeds
onder onze aandacht. De eisen vanuit het ministerie
BZK ten aanzien van het aanhouden van derivaten zijn
aangescherpt. We beraden ons, samen met de externe
toezichthouders, op de mogelijkheden die er zijn
ten aanzien van de bestaande derivatenportefeuille.
Bovendien volgen we de ontwikkelingen op de
financiële markten nauwlettend.

Visitatie
Na de fusie in 2009 tussen Nieuw Wonen Friesland en
Welkom tot Elkien was 2012 het eerste jaar waarin wij
ons als corporatie hebben laten visiteren. In december
2011 is de opdracht om de visitatie uit te voeren
gegund aan Raeflex. Deze visitatie is uitgevoerd op
basis van de 4.0-versie van Maatschappelijke visitatie
woningcorporaties. In haar eindrapportage waardeert
de visitatiecommissie Elkien met een eindcijfer 7,1 en
Elkien scoort hiermee boven de norm. Wij zijn zeer
tevreden met deze uitkomst.

Elkien heeft in 2012 uitgebreid verantwoording afgelegd
over haar derivatenportefeuille. Zowel de externe
toezichthouders als de accountant zijn tot de conclusie
gekomen dat er bij Elkien geen sprake is van onrechtmatig
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De cijfers van de afzonderlijke prestatievelden zijn
met 7,1 tot 7,2 evenwichtig. Elkien scoort vooral ruim
voldoende tot goed op de prestatievelden huisvesting
van de primaire doelgroep, financieel beheer,
vermogensinzet en besturing. Alleen het presteren
volgens de belanghouders valt met gemiddeld 6,7
enigszins uit de toon. De commissie geeft in haar
rapport aan dat dit minder met de daadwerkelijke
prestaties te maken heeft, maar meer met de beleving
van toekomstverwachtingen. We begrijpen de zorgen
bij de gemeente over de woningmarktontwikkelingen
en de verminderde investeringskracht van
de corporaties, vooral veroorzaakt door de
verslechterende economische omstandigheden
en de politieke besluitvorming.
We zien de visitatie ook als een leermoment en gaan
met de kanttekeningen van de commissie en de

belanghouders aan de slag. We onderschrijven de
uitspraak van de visitatiecommissie dat samenwerking
onontbeerlijk is. Daarom zullen we ons de komende
tijd meer richten op de relatie en een goede
communicatie met belanghouders. In het belang van
een goede samenwerking op het gebied van wonen
en leefbaarheid in Fryslân, zijn wij bereid hierin een
voortrekkersrol te vervullen.

Overleg Raad van Commissarissen met
huurdersorganisaties
De Raad van Commissarissen heeft zowel
met Huurdersplatform Nieuw Elan als met
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
gesproken. Beide gesprekken vonden plaats op
25 oktober. In dit overleg zijn volkshuisvestelijke
en strategische ontwikkelingen, kwaliteit van de
dienstverlening en de woningvoorraad, het jaarverslag
en jaarrekening 2011 en het adviestraject voor het
bedrijfsplan 2013 aan de orde geweest.

Ondernemingsraad
Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen heeft
in mei en oktober gesproken met de ondernemingsraad.
Op verzoek van de Raad van Commissarissen is een
afvaardiging van de raad in oktober aangeschoven bij
een regulier overleg tussen de ondernemingsraad en
bestuurder. In deze constructieve gesprekken stonden
de strategie, dienstverlening en organisatieontwikkeling
van Elkien centraal.

Accountant
In juni 2011 is Elkien gewisseld van accountant.
De accountantsdiensten zijn gegund aan PWC en
zijn ingegaan vanaf boekjaar 2011. De Raad van
Commissarissen heeft in 2012 meerdere malen
contact gehad met de accountant. Er heeft een

gesprek plaatsgevonden over de jaarrekening 2011.
In verband met de verslaglegging over derivaten en
de aangescherpte eisen vanuit de AFM en dus de
accountant, heeft een verlaat accountantsverslag
ertoe geleid dat het jaarverslag op 20 juli 2012 is
gepubliceerd. Er is na het vaststellen en goedkeuren
van het jaarverslag nog evaluerend gesproken met de
accountant over de vertraagde totstandkoming van
het accountantsverslag.

Andere activiteiten
De leden van de Raad van Commissarissen zorgen er
voortdurend voor dat ze op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in de branche. Zo is Elkien lid van de
Vereniging Toezichthouders van Woningcorporaties
(VTW) en ontvangen de leden alle informatie vanuit dit
netwerk. Bovendien nemen leden deel aan workshops
en andere bijeenkomsten van de VTW.
Dit jaar is ten aanzien van het onderwerp treasury,
speciaal ten behoeve van de Raad van Commissarissen,
een cursus georganiseerd om meer inzicht te krijgen in
de werking van derivaten.
In 2012 stonden verder de volgende onderwerpen op
het programma:
•	een excursie van de Raad van Commissarissen met
bestuur en directieraad, waarbij we op bezoek zijn
geweest bij collega corporatie Accolade;
•	het jaarlijkse Aedescongres en andere specifieke
Aedes-bijeenkomsten;
•	belangrijke momenten, zoals eerste palen, hoogste
punten en opleveringen van projecten;
• diverse cursussen en themadagen.
Verder houden de leden van de Raad van
Commissarissen de periodieke interne rapportages,

vakliteratuur en de media bij. De leden wisselen
bovendien ervaringen uit en trainen elkaar.
Daarnaast ontvangen ze ook van het bestuur
relevante en interessante informatie.

accountant, het treasurybeleid en de naleving van weten regelgeving. Daarnaast adviseert de auditcommissie
jaarlijks over de verlenging van de opdracht aan de
aangestelde accountant.

Zelfevaluatie

De auditcommissie vergaderde in 2012 acht keer.
De volgende onderwerpen kwamen in de
vergaderingen aan bod:
• het jaarverslag 2011;
• de kwartaalrapportages;
• de begroting en het bedrijfsplan 2013;
• het overleg met externe toezichthouders WSW en CFV;
• het solvabiliteits- en continuïteitsoordeel CFV;
• de analyse Corporatie in Perspectief;
• de jaarrekening en het afhechten van verbindingen;
• het risicomanagement;
• treasury;
• derivaten.

In 2012 heeft de Raad van Commissarissen een
uitgebreide zelfevaluatie gehouden. Daarbij is externe
ondersteuning betrokken. Deze zelfevaluatie heeft
een aantal actiepunten opgeleverd. Er is afgesproken
om deze begin 2013 te evalueren en met elkaar te
bespreken of er verbetering te bemerken is.

Commissies Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kende in 2012
drie kerncommissies: de auditcommissie, de
remuneratiecommissie en de commissie Klant en
Wonen. Van de commissievergaderingen wordt een
verslag opgemaakt en dit wordt besproken in de RvC
vergadering. Tevens wordt over de inhoud van de
vergaderingen mondeling gerapporteerd.

Auditcommissie
De leden van de auditcommissie zijn de heer Endedijk,
de heer Gerlofs en mevrouw Valk. De heer Endedijk
is voorzitter van de auditcommissie. Naast de
commissieleden nam ook de bestuurder deel aan de
vergadering als ook, afhankelijk van het onderwerp,
diverse functionarissen vanuit de organisatie.
De accountant was tweemaal bij de vergadering
aanwezig. Ook heeft de auditcommissie eenmaal
separaat, in afwezigheid van bestuurder, overleg met
de accountant gevoerd.
De auditcommissie bekijkt het proces van de financiële
verslaglegging, het systeem van interne beheersing
en controle van risico’s, het controleproces van de

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bereidt besluiten voor van
de Raad van Commissarissen over de benoeming
en bezoldiging van de leden van het bestuur.
Verder formuleert en onderhoudt de commissie de
profielschets van de Raad van Commissarissen en
beoordeelt zij het functioneren van het bestuur.
De remuneratiecommissie vergaderde in 2012 drie
keer. De volgende onderwerpen kwamen in de
vergaderingen aan bod:
• het remuneratiebeleid;
•	het planningsgesprek, voortgangsgesprek en
beoordeling bestuurder;
•	de verhouding Raad van Commissarissen en
de commissies;
• de zelfevaluatie Raad van Commissarissen.

De remuneratiecommissie heeft haar bevindingen en
adviezen gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.

Remuneratie bestuur en Raad van Commissarissen
Voor de honorering van commissarissen volgt de raad
de code voor honorering van commissarissen in woning
corporaties, welke geldt sinds 1 juli 2010 en onderdeel
uitmaakt van de vernieuwde Governance Code Woning
corporaties. De bedragen, die in 2012 zijn uitbetaald aan
commissarissen, staan in het overzicht ‘Samenstelling Raad
van Commissarissen Elkien’ en in de jaarrekening.
De honorering van de bestuurder in 2012 kwam overeen
met de kaders die de Beloningscode VTW heeft aange
geven. De totale beloning is marktconform. De Raad
van Commissarissen past geen systeem van variabele
beloning toe. Wel is het mogelijk om een incidentele
bonus toe te kennen. Overige arbeidsvoorwaardelijke
regelingen en kostenvergoedingen volgen de bepalingen
uit de CAO-woondiensten en onze eigen regelingen voor
het personeel.
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Normering
Topinkomens van kracht. Hiermee worden de
topinkomens in de publieke sector gemaximeerd.
Vanuit het ministerie BZK is een klasse-indeling van
corporaties vastgesteld. Voor de honorering van zowel
bestuur als Raad van Commissarissen passen we de
overgangsregeling toe. De honorering van zowel
bestuur als Raad van Commissarissen wordt nadrukkelijk
onder de loep genomen en getoetst aan de nieuwe
kaders. Begin 2013 worden de honoreringen conform
de nieuwe wet- en regelgeving vastgesteld.

Aanstellingstermijn bestuurder
De aanstelling van de bestuurder bij Elkien is voor
onbepaalde tijd. Dit wijkt af van de Uitwerking II.2.1
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Namens de Raad van Commissarissen van Elkien,
van de Governance Code. De heer Bonnema is sinds
1 juni 2000 in dienst bij Elkien en rechtsvoorganger.
Zijn opzegtermijn is een maand. Voor Elkien is de
opzegtermijn een maand bij een dienstverband korter
dan vijf jaar en voor elke volgende vijf jaar een maand
extra. Hierbij geldt een maximum van vier maanden.

Commissie Klant en Wonen
Naast de commissieleden nam ook de bestuurder
deel aan de vergadering als ook, afhankelijk van het
onderwerp, diverse functionarissen vanuit de organisatie.
De commissie Klant en Wonen vergaderde in 2012 vijf
keer. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
• de visitatie;
• het woonruimteverdeelsysteem;
• de Herziening Woningwet;
• de prestatieafspraken gemeenten;
• het rapport: groei en krimp in het Noorden;
• de excursies: Gorredijk en Leeuwarden;
• het leefbaarheidsbeleid De Buur(t) Versterkt;
•	de ontwikkeling en inrichting KCC
(Klant Contact Centrum).

Bij instelling van de commissie Klant en Wonen in
september 2011 is afgesproken om de werking van de
commissie na een jaar te evalueren. Ondanks dat er
inhoudelijk waardevolle informatie wordt gedeeld in de
commissie, is uit de rol van advisering en terugkoppeling
naar de voltallige Raad van Commissarissen gebleken dat
er overlappingen waren met overige commissies. Eind
2012 is daarom besloten de commissie op te heffen.
In de evaluatie van de governance structuur is de Raad
van Commissarissen tot de conclusie gekomen dat de
dynamische tijden van vandaag vragen om een flexibele
invulling en inzet. Daarom is eind 2012 besloten door de
Raad van Commissarissen om meer met themacommissies
te gaan werken. Zo is in 2012 al een dedicated team met
derivaten aan de slag gegaan (hierover verderop meer)
en is naar aanleiding van de visitatie een klein team bezig
met stakeholdersmanagement.

Overige aandachtspunten voor
de Raad van Commissarissen
Integriteit

De algemene taak van de commissie Klant en Wonen is
het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad
van Commissarissen op het specifieke werkterrein
van de klant en het wonen, met het doel de Raad van
Commissarissen te ondersteunen in zijn toezichthoudende
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
• het strategisch volkshuisvestelijk terrein;
•	het meerjarenbeleid van Elkien op het gebied van
wonen en service aan de klant
•	het beoordelen van en adviseren over het
volkshuisvestelijke deel van het jaarverslag;
•	het beoordelen van de kwartaalrapportages en
andere relevante notities.

Elkien heeft een integriteitscode en een
klokkenluidersregeling. Daarmee volgen we de
Governancecode Woningcorporaties. We vinden
de houding van alle medewerkers ten aanzien van
integriteit erg belangrijk. Hoe ga je om met dilemma’s?
Weet je wat je zwakheden zijn? Een open cultuur maakt
het mogelijk hierover te praten. We hebben de indruk
dat die open cultuur bij Elkien bestaat.
Integer handelen is onderdeel van onze processen
en audits hierop. Daarnaast zijn integriteit en
voorkomen van fraude ook onderwerpen in de
functioneringsgesprekken.

Bij ons zijn geen schendingen van integriteit
of belangenverstrengelingen gemeld. Om
belangenverstrengeling te 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.
Tevens heeft Elkien een regeling voor ongewenst
gedrag. Deze regeling heeft drie vertrouwenspersonen,
waarvan twee een vrouw zijn.

Veranderingen in de sector
We zijn het afgelopen jaar voortdurend op de
hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de
volkshuisvesting en de voorgenomen besluiten van het
kabinet voor de corporatiesector. Dit gebeurde zowel
in als buiten onze vergaderingen. De belangrijkste
ontwikkeling is natuurlijk het meest recente
regeerakkoord, waarin een grote last voor de komende
jaren bij de woningcorporaties wordt neergelegd.
Voortdurend zijn we in gesprek met de bestuurder om
te bekijken wat de gevolgen van dit beleid zijn voor
Elkien in het komende jaar, maar vooral ook op de
langere termijn.

Jacob Dijkstra,
Voorzitter

Bert Endedijk,
Vice-voorzitter

Marjo Dijkstra,
Lid

Koos Gerlofs,
Lid

Marian Valk,
Lid

Joke van Leeuwen,
Lid

Tot slot
Wij danken de bestuurder, directie en medewerkers
voor hun bijdrage, inzet, betrokkenheid en behaalde
resultaten bij de ontwikkeling van Elkien.

Evert Wind,
Lid

Heerenveen, april 2013
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Verklaring interne beheersing Elkien
De directie van Elkien is verantwoordelijk voor de opzet, bestaan en werking van de risicobeheersing- en
controlesystemen van Elkien. Deze systemen hebben tot doel de realisatie van de strategische, operationele
en financiële doelstellingen van Elkien te monitoren en de risico’s die Elkien neemt en waaraan Elkien vanuit
haar omgeving wordt blootgesteld, te identificeren en te beperken. Verder dienen risicobeheersing- en
controlesystemen zorg te dragen voor de naleving van relevante wet- en regelgeving. De concerncontroller
rapporteert aan de directie en auditcommissie over de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen
en het interne risicobeheersings- en controlesysteem van Elkien.

Elkien heeft haar risicobeheersing- en controlesystemen
opgezet in lijn met de criteria uit het algemeen
geaccepteerde en toegepaste COSO raamwerk.
De risicobeheersing- en controlesystemen beogen een
redelijke mate van zekerheid te bereiken ten aanzien
van de identificatie en het “beheersen” van risico’s.
Het is belangrijk op te merken dat deze mate van
zekerheid geen garantie geeft voor het daadwerkelijk
behalen van de strategische, operationele en
financiële doelstellingen, noch dat het systeem alle
fouten, fraudegevallen en niet voldoen aan relevante
wet- en regelgeving volledig kan voorkomen. De
directie van Elkien wil benadrukken dat de aard
van de werkzaamheden van Elkien ervoor zorgt dat
sommige risico’s buiten haar invloedssfeer liggen,
zoals bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen,
ontwikkelingen op de financiële markten en politieke
ontwikkelingen. Elkien heeft waar nodig, maatregelen
getroffen die de impact van het risico beperken.

Op basis van de uitgevoerde audits (zie factsheet IX)
is de directie van Elkien van oordeel dat de interne
risicobeheersings- en controlemaatregelen voldoende
zijn ontwikkeld om met een redelijke mate van
zekerheid te kunnen verklaren dat:
•	er voldoende inzicht is in de mate waarin de
volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen van
Elkien zijn gerealiseerd;
•	Elkien zich houdt aan de geldende wet- en
regelgeving;
•	de interne- en externe financiële rapportages van
Elkien betrouwbaar zijn;
•	er geen risico’s zijn gelopen die in tegenspraak waren
met het vooraf gedefinieerd en goedgekeurd beleid.
De ontwikkelde risicobeheersings- en interne controle
systemen stellen de directie in staat om Elkien beheerst
te besturen en daarover verantwoording af te leggen.
Heerenveen, 28 mei 2013
Alex Bonnema
Directeur-bestuurder
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Een guur economisch klimaat
2012 gaat economisch gezien niet de boeken in als een zorgeloos en
probleemloos jaar, maar we hebben laten zien dat we ons in een jaar
met forse tegenslagen goed kunnen redden. Ook voor Elkien was het
economische klimaat ronduit guur en meer dan ooit kwam het erop aan
onze weerbaarheid en veerkracht te tonen. Er speelden veel dingen tegelijk,
wat 2012 tot een druk, lastig én boeiend jaar maakte.

2

Geldzaken
Er zijn weinig onderwerpen geweest die zoveel stof
heeft doen opwaaien als het onderwerp derivaten.
De keuze van Elkien om rente voor langere tijd vast te
leggen door middel van derivaten, is een weloverwogen
keuze geweest. Omdat wij onze investeringen voor een
lange termijn moeten bepalen, is het waardevol om ook
voor een lange termijn te weten hoe onze financiële
situatie zal zijn. Met een sterk fluctuerende rente weet
je als corporatie niet waarvan je kunt uitgaan. Het is dan
logisch om te kiezen voor het vastleggen van een laag
renteniveau voor meerdere jaren. De vaste lage rente
stelde ons in staat voor de langere termijn voor onze
doelgroep te investeren. Door de extreem lage rente
in 2012 werd er een marktwaardeverrekening verlangd
van corporatie richting bank. Elkien had voldoende
buffer om hiervoor borg te staan.

Werkgelegenheid
Is het economische klimaat in Nederland al slecht, in
Friesland komen de klappen nog harder aan. Steeds
meer organisaties zien zich genoodzaakt pas op de
plaats te maken en investeringsstops in te stellen.
Elkien heeft dit lange tijd kunnen vermijden, maar ook
wij hebben moeten besluiten voor 2013 grote projecten
stop te zetten. En dat heeft ingrijpende gevolgen op
diverse gebieden. Als woningcorporatie zijn we een
motor, bijvoorbeeld voor de bouw. Stoppen wij met
nieuwbouw- of renovatieprojecten, dan heeft dit grote
impact op de bouw. Gevolg is dat bouwbedrijven
mensen ontslaan. Herstructureringsprojecten vragen
om een bepaald type vakman. Om mensen met
mensenkennis en begrip voor de situatie van de
bewoners. Door het afnemen van de werkgelegenheid
in de bouw, verdwijnen deze vakmensen naar andere
sectoren. Wij zijn ons bewust van de impact.
Wij zijn er trots op dat wij desondanks in 2012 onze

investeringen in de kwaliteitsverbetering van onze
woningen hebben uitgevoerd, zoals herstructurering
van 277 bestaande woningen. En zoals de oplevering
van 175 nieuwbouwwoningen.

Verkoop
Ons strategisch beleidsplan is gericht op een drietal
effecten: de buurt versterken, samen meer bereiken
en transparant handelen. Het vastgoed in de wijken,
dorpen, buurten en steden is daarbij de basis voor het
ondernemerschap van Elkien. Wij zoeken telkens naar
evenwicht tussen een zo hoog mogelijk maatschappelijk
rendement en een verantwoord financieel-economisch
rendement. Wij zijn actief waar onze doelgroep woont
of wil wonen. Elkien onderkent dat de doelgroep zich
verplaatst naar wijken en kernen in meer verstedelijkt
gebied met meer voorzieningen en werkgelegenheid.
Wij bereiden ons onder meer voor op de krimp na
2020. Daar hoort bij dat wij minder investeren in

wijken en kernen waar al krimp is of gaat komen.
Wij richten ons op woningverbetering, sloop en
vervangende nieuwbouw in perspectiefrijke wijken en
kernen. Besluiten hierover nemen we op doordachte,
afgewogen en zorgvuldige wijze. Ons streven is om
onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk
van onze plannen tot woningverbetering op een
kwalitatieve manier te realiseren.
Besluiten tot verkoop van woningen is één, daadwerkelijk
verkopen is twee. Ook Elkien ondervindt de gevolgen
van de stagnerende woningmarkt. Toch zijn wij er vrijwel
geheel in geslaagd het in 2011 opgestelde verkoopplan
in 2012 te realiseren. Het bedrag dat we hadden begroot
is voor een groot deel gehaald en daarmee ontstond
de investeringsruimte die we nodig hebben om te
kunnen blijven leveren waar we voor staan: betaalbare,
toekomstbestendige en duurzame woningen voor
onze doelgroep.
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Uitdagend politiek klimaat
In 2010 stippelden wij een route uit om slagvaardig te kunnen anticiperen
op de te verwachten overheidsmaatregelen. Voorheen deed de corporatie
‘zo ongeveer alles’ wat met leefbaarheid, wonen en bewonerszaken te maken
had. Wij voorzagen dat dat niet tot in lengte van dagen haalbaar zou zijn en
dat dat ook niet van ons verwacht zou worden. Daarom kozen wij voor een
meer bedrijfsmatige aanpak met een duidelijke focus: de goede dingen doen.

3

Weerbaarheid
2012 heeft ons geleerd dat we ook met onverwachte
scenario’s te maken kunnen krijgen en dat we weerbaar
moeten zijn voor 2013 en verder. Reeds voor het
nieuwe regeerakkoord werd duidelijk dat de sector
enorme heffingen tegemoet kan zien. Het dwingt
ons tot het maken van kritische en onconventionele
keuzes. Soms gaan die helaas in tegen onze ambitie
om juist de mensen met een smalle beurs betaalbare,
toekomstbestendige en duurzame woningen te
bieden in een leefbare omgeving. Prettig wonen is
een primaire behoefte en draagt bij aan het gevoel
van eigenwaarde van mensen. Wij betreuren het dat
juist onze (kwetsbare) doelgroep steeds verder onder
druk komt te staan. In 2012 hebben wij ons streven
om te voorzien in de woonbehoefte van onze klanten
waargemaakt en hebben wij de geplande nieuwbouwen woningverbeteringsprojecten gerealiseerd.

met een betere, efficiëntere organisatie. Met minder
mensen dezelfde prestaties leveren, betekent dat wij
er een tandje bij zetten.

Prestatieafspraken
De woningmarkt en de ontwikkeling van de stad en
het platteland vragen steeds meer aanpassing en
samenwerking. De gemeentes en Elkien doen dit al
jaren. Door de huidige crisis moeten we nu meer doen
met minder middelen. Zo streven de corporaties en

de gemeente Leeuwarden naar nog betere
samenwerking met betrokken partijen in het
maatschappelijk veld. Woningcorporaties Elkien
en WoonFriesland en Gemeente Leeuwarden
hebben op dinsdag 17 april 2012 het Leeuwarder
bestek ondertekend. Hierin legden de drie partijen
onderlinge afspraken vast over de periode 2012 tot
en met 2016. Het Leeuwarder bestek omschrijft een
meerjarig kader en maakt per jaar afspraken over
stappen die concreet worden gezet.

Tandje bij zetten
In 2012 namen financiële problemen onder onze
huurders toe en die trend zet door. Er vallen meer
ontslagen, het (tijdig) betalen van de huur wordt voor
meer huurders steeds moeilijker.
Elkien wil (moet) hier richting huurder zakelijk mee
omgaan. Vanuit het collectieve belang kunnen wij het
ons niet veroorloven dat niet te doen. Dat betekent
dat wij in een vroeg stadium het gesprek met de
huurder aangaan en kijken wat er aan het probleem
gedaan kan worden, om het uiterste middel van
huisuitzetting te voorkomen.
Factoren in de politieke en economische buitenwereld
hebben dus invloed op Elkien als organisatie.
Wij staan voor de uitdaging om met minder financiële
ruimte toch kwaliteit te blijven leveren. Het ligt niet in
onze aard om achterover te leunen en te wachten tot
alles beter wordt. Wij willen zelf ook actief bijdragen
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Het wisselvallige klimaat buiten
Niet alles doen, maar wat we doen wel beter doen. Dat was onze inzet
vanaf 2010 en daar hebben we vanuit onze kernwaarden daadkracht,
verbindend, hart voor mensen en helder intensief aan gewerkt. Steeds
met onze missie voor ogen: Elkien als de realistische buur(t)corporatie
voor beter wonen in Fryslân.

4

De buur(t) versterkt

Samenwerking

Onder de noemer De buur(t) versterkt is Elkien in
2012 blijven investeren in leefbaarheidsprojecten,
maar wel beperkter, bewuster en met een beter
resultaat. De buur(t) versterkt gaat over buurten en
de buurtbewoners die Elkien nu en in de toekomst
graag als klant wil bedienen. Er zijn buurten waar
investeringen in de woning en de woonomgeving nodig
zijn om aantrekkelijk te blijven voor onze (toekomstige)
klanten. De buurt bepaalt voor een belangrijk deel
of het ergens prettig wonen en leven is. Bewoners
maken zelf hun buurt prettig. Bij het stimuleren van
leefbaarheid in buurten en dorpen treden we op als
inspirator en werken we vooral samen als bondgenoot.
Dat wil zeggen dat Elkien altijd de samenwerking zoekt
met andere partijen; zowel professionals als bewoners.
Op die manier worden kennis, kwaliteiten en ervaringen
aan elkaar verbonden. We doen een beroep op de
bereidheid om samen te investeren in leefbaarheid en
juichen eigen initiatieven van bewoners toe. Daarmee
wordt draagvlak gecreëerd voor de lange termijn.

Huurders kiezen steeds meer voor internet als zij contact
willen met Elkien. Dit heeft ertoe geleid dat onze vestiging
in Bolsward steeds minder werd bezocht en het niet meer
zinvol was deze open te houden. De medewerkers van
vestiging Bolsward zijn ingetrokken bij De Wieren in Sneek,
waarmee er voor klanten van Elkien en De Wieren één
contact- en adviescentrum is ontstaan in de regio.
De samenwerking met De Wieren gaat verder dan het
delen van een pand. Ook op het gebied van onderhoud
bundelen Elkien en De Wieren de krachten. Samen met
De Wieren en Accolade hebben wij een klantvriendelijk
online woonruimtebemiddelingssysteem opgezet. De klant
kan voortaan via één portal zien welke woningen er in de
regio beschikbaar zijn. Het vinden van een goede woning
is immers bepalender dan het vinden van een goede
verhuurder. Door samen te werken kunnen we voor onze
klanten meer bereiken op het gebied van de kwaliteit van
woningen én leefbare buurten en wijken.

Krimp
We hebben te maken met krimp op het platteland en
in de dorpen en een trek naar de grote steden. Dorpen
die te maken krijgen met krimp hebben behoefte aan
oplossingen die recht doen aan de situatie. Wij zijn er
niet om onszelf in stand te houden, maar om te voldoen
aan de vraag naar toekomstbestendige, duurzame
en betaalbare woningen op de gewenste plek. Dáár
bouwen en ontwikkelen, waar de doelgroep wil wonen.
Daarbij kijken we ook naar de toekomst; het heeft
geen zin te investeren in iets wat binnen afzienbare
tijd leeg komt te staan. In overleg met gemeenten en
bewoners beoordelen we de situatie en zorgen we
voor gezamenlijke oplossingen. Soms is dat sloop of
verkoop, soms is dat het aanpassen van woningen.

Galerijen
Naar aanleiding van een incident met galerijen aan
de Antillenflat in Leeuwarden (geen eigendom van
Elkien) is onderzoek gedaan naar elf vergelijkbare
appartementencomplexen, waaronder onze flats.
Tijdens het onderzoek zijn het staal en beton van de
balkons en galerijen heel nauwkeurig gecontroleerd op
onder meer scheuren, roestvorming en dikte van het
wapeningstaal. Hieruit kwam onder andere naar voren
dat de balkons voldoen voor de lange termijn, maar dat
de huidige verzwaarde normen om ingrijpen vragen bij
de galerijen. Om aan die normeringen te voldoen, heeft
Elkien haar verantwoordelijkheid genomen en besloten
de galerijen van de Eikenflats te vervangen.
De flats in Schieringen-Zuid zijn genomineerd voor
sloop. Een besluit hierover wordt later genomen.
Bewoners zullen hiervoor tijdelijk moeten verhuizen.

Voor de bewoners een ingrijpende aangelegenheid en
voor Elkien een forse financiële tegenvaller. Veiligheid
en betrouwbaarheid wogen echter zwaarder en dat
deed ons besluiten snel te handelen. Zodra de uitslag
bekend was, werd actie ondernomen door het plaatsen
van stempels onder de galerijen. Door een heldere,
eerlijke communicatie en een strakke organisatie is
onnodige onrust onder de bewoners voorkomen.

Duurzaamheid
Niet alleen uit milieuoogpunt, maar ook vanuit
economisch perspectief biedt het verduurzamen
van woningen grote voordelen. Leeuwarden loopt
landelijk voorop bij het realiseren van duurzame
wijkvernieuwings- en nieuwbouwprojecten. Ook
Elkien heeft op dit vlak ambitieuze doelstellingen:
bij woningverbetering gaan we voor minimaal twee
labelsprongen, waarbij wij streven naar label B. Door
als gemeente en woningcorporatie samen te werken
komen deze doelen sneller binnen bereik. Door goed te
isoleren en een beetje te letten op het energiegebruik,
kan een gezin honderden euro’s per jaar besparen
op de energierekening en op servicekosten. Of
aanpassingen van woningen realiseerbaar zijn, hangt
echter af van de beschikbare middelen. Wij kunnen ons
geen onrendabele investeringen veroorloven.

Wijkvernieuwing en nieuwbouw
Elkien wil betaalbare en toekomstbestendige huur
woningen bieden. Sloop met vervangende nieuwbouw is
dan soms het enige verantwoorde scenario. Hiervoor doen
we draagvlakmetingen en leggen we de bewoners uit wat
hen te wachten staat. Vooral als de bewoners gehecht zijn
aan hun wijk en de sociale samenhang groot is, staat het
grootste deel van de bewoners achter de wijkvernieuwing,
die hen tenslotte ook meer woonkwaliteit oplevert.

20 | 21

Een prettig maar onstuimig
werkklimaat
Medewerkers van Elkien hebben in 2012 aangetoond goed met veranderingen
om te kunnen gaan. Er zijn stevige prestaties neergezet, wat ook de conclusie
was van de visitatiecommissie die ons in het derde kwartaal de maat nam:
Elkien heeft boven de norm gepresteerd. Dat hebben we met elkaar gedaan.
Het is een prachtig signaal dat het werkklimaat bij Elkien prettig en vruchtbaar is.

5

Veranderingsbereidheid
Het ziekteverzuim bij Elkien staat met minder dan
5% op een laag niveau, wat gezien de vele interne
veranderingen echt niet vanzelfsprekend is. Ook hierin
zien wij de veranderingsbereidheid van onze mensen,
met hart voor de huurders. Zij omarmen het idee dat
de nieuwe realiteit waar we mee te maken hebben
vraagt om een andere benadering. De strategie die
in 2010 is uitgezet, is intern daadkrachtig opgepakt.
De uitdagingen waarmee we in het stormachtige
jaar 2012 te maken kregen, zijn we niet uit de weg
gegaan, maar hebben we aangepakt. Ondanks het
nieuwe regeerakkoord, de derivatenstorm en de
noodzaak galerijen van flats te vervangen, zijn we
op koers gebleven. Sterker nog: de hectiek zorgde
ervoor dat we in verbinding met elkaar kwamen en
er, samen met partners, alles aan hebben gedaan
om met oplossingen te komen. We deden wat er
van ons verwacht werd en meestal zelfs meer dan
dat. Wij willen met gedreven, betrokken mensen
werken aan de belangen van onze doelgroep. Om dat
optimaal te kunnen, moeten we onze zaken optimaal
op orde hebben. Hiervoor hebben we verschillende
strategische activiteiten opgestart, zowel in de eigen
organisatie als in ons werkveld.

Reduceren van bedrijfslasten
Onze ambitie is dat onze doelgroep prettig kan wonen
in betaalbare, toekomstbestendige en duurzame
woningen. Willen we dat kunnen (blijven) waarmaken,
dan moeten we ons beschikbare vermogen en onze
investeringen bewuster inzetten. Het is belangrijk onze
corporatie gezond te houden, zodat we ook in de
toekomst onze verantwoordelijkheid kunnen dragen
en onze kerntaken kunnen vervullen. Een van de
doelstellingen voor 2012 was dan ook het terugdringen
van onze beïnvloedbare bedrijfslasten met 10% door

effectiever en efficiënter te werken. Met elkaar zijn
we erin geslaagd dat doel te bereiken, door over de
hele linie bewuster om te gaan met tijd en geld en
nadrukkelijker te sturen op meerwaarde en resultaten.

Optimalisatie van de dienstverlening
en bedrijfsvoering
Vanaf 1 april 2012 werkt Elkien met een nieuw
organisatiemodel. Van oorsprong was onze organisatie
opgebouwd vanuit functies en onderdelen zoals
financiën, vastgoed, wonen, ondersteunende diensten
et cetera. Wij constateerden dat het blijven werken
binnen deze afzonderlijke bedrijfskolommen ons
niet zou leiden naar de hogere effectiviteit die de

toekomst vraagt. Om dat te versterken hebben we
de organisatie gekanteld en zijn we gaan aansturen
op een vereenvoudigde organisatiestructuur en een
werkwijze die primair gericht is op het bedienen van
de doelgroep. We sturen nu vanuit twee sectoren:
Strategie & Financiën en Klant & Woning. We kiezen
voor een bedrijfsmatiger aanpak die bijdraagt
aan het functioneren als buur(t)corporatie. Intern
betekent dat een cultuuromslag waarbij oude lijnen
werden en worden doorbroken. Van ruimte pakken
naar verantwoordelijkheid nemen, binnen duidelijk
omschreven kaders. Wij willen op eigen wijze werken
aan de goede dingen en die meteen goed doen, waar
een ieder zijn persoonlijke kwaliteiten op inzet.
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Kwaliteit van mensen
Begin 2012 is onze dienstverleningsoptimalisatie
doorgevoerd, waarbij de uitgangspunten waren: met
minder mensen meer doen en de kwaliteit van mensen
verhogen. Twee manieren om de optimale balans
te vinden tussen vraag en aanbod. Doel is de juiste
mensen op de juiste plek te hebben. Daar werken we
aan door de professionaliteit van onze medewerkers te
ontwikkelen en persoonlijke effectiviteit te vergroten.
Elkien legt de nadruk op persoonlijke competenties
en (vak)deskundigheid. Medewerkers worden daarop
beoordeeld, daarin ondersteund en aangesproken op hun
functioneren. Als het gewenst of nodig is, mobiliseren
we medewerkers naar een andere, passender functie of
werkplek, binnen of buiten Elkien. Wij hebben door alle
afdelingen heen veel gedaan aan interne trainingen en dat
heeft merkbaar geleid tot beter functioneren.

Klantgerichtheid
Lokale verankering van Elkien in de wijken vinden
wij belangrijk. Bewoners moeten ons persoonlijk aan
kunnen spreken, op een laagdrempelige manier. Maar
tegelijk is er de duidelijke trend dat onze klanten steeds
meer kiezen voor telefonische of online dienstverlening
en minder vaak naar de balie komen. Goede
telefonische bereikbaarheid en mogelijkheden om zelf
zaken op elk moment van de dag eenvoudig online te
regelen zijn essentieel. Om onze bereikbaarheid voor
bewoners te vergroten, hebben we onze online service
uitgebreid en een klantcontactcentrum ingericht voor
telefonische dienstverlening. Het stelt ons in staat
om openingstijden van (relatief dure) vestigingen
te beperken en huurders toch snel en adequaat te
informeren. Centraal wat centraal kan, lokaal wat lokaal
moet. De tevredenheid van onze klanten over onze
dienstverlening is tijdens en na deze transitie op peil
gebleven, zoals we ons dat ook hadden voorgenomen.

Kengetallen
2012

2011

17.612

17.622

212

212

81

121

Parkeervoorzieningen

688

703

Commerciële ruimten

6

6

2012

2011

86.714

84.060

4.399

18.795*

Interest coverage Ratio (ICR)

2,15

2,30

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde)

51%

49%*

26%

30%

53%

57%

Rentabiliteit totale vermogen na belasting

3,42%

5,39%*

Rentabiliteit totale vermogen voor belasting

3,82%

3,60%*

Aantal verhuureenheden in eigendom

Bestuur

Woningen in exploitatie
Eenheden in verzorgingshuizen
Eenheden Overige woongelegenheden

Bestuursondersteuning

Control

Maatschappelijke ruimten

65

25

Overige niet woongelegenheden

75

75

Efficiencyratio

18.739

18.764

Aantal koopeenheden

Strategie & Beleid
Financiën

Klant & Woning
Rayon
Stad

Rayon
Platteland

Klant & Verhuur

Koopwoningen in aanbouw

13

46

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

2,10%

4,35%*

Koopwoningen in voorraad

28

38

Rentabiliteit eigen vermogen voor belastingen

3,55%

3,18%*

41

84

Gemiddelde rentekostenvoet leningenportefeuille

3,99%

4,08%

143

143

1.457

1.458

Totaal
Aantal verhuureenheden in beheer
Totaal verzekerde waarde (x € 1.000.000)

Treasury

Dagelijks Onderhoud

Verhuur van woningen

Communicatie / P&O

Planmatig Onderhoud
Investeringen

* Door stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers over 2011 aangepast.

Begrippenlijst
BBSH

=

Besluit Beheer Sociale Huursector

CFV

=

Centraal Fonds Volkshuisvesting

0,68%

0,59%

DBV

=

De Buur(t) Versterkt

Huurderving in % jaarhuur

3,0%

3,2%

GEEF

=

Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland

Mutatiegraad

8,4%

9,6%

ICR

=

Interest Coverage Ratio

LtV

=

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde)

PDCA

=

Plan Do Check Act

PMC

=

Product Markt Combinatie

RJ 645

=

Richtlijn Jaarverslaggeving 645 Toegelaten instellingen
volkshuisvesting

RvC

=

Raad van Commissarissen

SVB

=

Strategisch Voorraad Beleid

WSW

=

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

ZAV- beleid

=

Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid

Huurachterstanden in % jaarhuur

Facilitaire Zaken & ICT

Jaarresultaat na belastingen (x € 1.000)

Investerings-/financieringsratio

Totaal

Strategie & Financiën

Huren (x € 1.000)

Financiële continuïteit (x € 1.000)
Eigen vermogen
Voorzieningen
Balanstotaal
Liquiditeit (current ratio)

209.417

205.018*

2.978

3.616*

767.089

683.724*

1,23

0,69
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Factsheets

6

Factsheet I:

Kwaliteit van
woningen

Portefeuilleverdeling naar type woning en gemeente
Gemeente

Type woning
Vrijstaand

2^1 kap

Hoek/tussen

Portiekflat

Galerijflat

Overige

Totaal

Boarnsterhim

1

278

1653

99

257

1

2289

Leeuwarden

4

29

2959

2748

2333

135

8208

Littenseradiel

1

278

478

19

33

749

963

68

481

2294

2

22

15

37

76

Opsterland
Smallingerland
Tytsjerksteradiel
Súdwest Fryslân
Totaal

776

19

19

3

640

2446

251

586

24

3950

42

1976

8521

3219

3694

160

17612

Onze woningen
In bovenstaande tabel staat een overzicht van onze
portefeuilleverdeling naar type woning en gemeente.

Transformatie van de portefeuille in 2012
Gemeente

31-12-2011

Aankoop

Boarnsterhim *

2.255

-

1

Leeuwarden

8.191

-

757

-

2.342

Littenseradiel
Opsterland
Smallingerland
Súdwest Fryslân *
Tytsjerksteradiel
Totaal

Sloop Verkoop

Bouw

31-12-2012

Woningverbetering

20

55

2.289

22

25

18

61

8.209

102

-

8

27

776

-

-

46

14

12

2.294

94

76

-

-

-

-

76

-

4.005

-

-

56

-

3.949

59

-

-

-

1

20

19

-

17.626

-

72

117

175

17.612

277

* eindstand 2011 wijkt zeer licht af van gepresenteerde eindstand in jaarrekening 2011 door een aantal administratieve
correcties (verschil van 4 woningen) begin 2012.
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Onderhoud

Energielabels 2011, 2012 en voornemen 2025

Woningverbetering

Energielabels
Bij woningverbeteringen en het eventueel uitvoeren
van het instandhoudings-onderhoud worden de
energetische prestaties van de woningen verbeterd
met ten minste 2 label sprongen. Over een periode van
15 jaar leiden deze investeringen tot een significante
verbetering van de woningportefeuille. Ultimo 2012
bestaat de portefeuille voor 55% uit woningen met een
D label of lager (is slechter). In 2025 zal, uitgaande van
de investeringen zoals ze in 2012 zijn voorgenomen, dit
percentage onder de 25% komen.

Energielabels 2011, 2012 en voornemen 2025

jaar 2011

35%

jaar 2012

jaar 2025

Factsheet II:

Verhuur van woningen
Betaalbaarheid woningen

Huurprijzen

30%

25%
Percentage van portefeuille

Elkien blijft de komende jaren investeren in het verbeteren
van woningen. Onder verbeteringen worden ingrepen in
bestaande woningen verstaan. De ingrepen zijn gericht
op het verlengen van de levensduur met 25 jaar, het gaat
hierbij om ingrepen om de woningen weer aan te laten
sluiten bij de marktvraag. In 2012 zijn 277 woningverbete
ringen opgeleverd. De doelstelling was 325. Een aantal
van deze projecten wordt in begin 2013 opgeleverd.

dan begroot. Door het in 2012 behaalde inkoopvoordeel is
het voorgenomen aantal woning onderhouden. Daarnaast
hebben wij de kosten voor de afgekeurde galerijen van de
Eikenflats en de flats Schieringen te Leeuwarden binnen
het begrote budget kunnen houden.

20%
15%

10%

5%
0%
A ++

A+

A

B

C

D

E

F

G

Het instandhoudingsonderhoud kan onderverdeeld
worden in vier soorten:
•	planmatig onderhoud (o.a. buitenschilderwerk,
reiniging gevels, verbetering bestrating)
•	planmatig onderhoud interieur (vervangen van
keukens, douches en toiletten)
•	contractonderhoud (o.a. onderhoud liften en
installaties)
•	storings- en mutatieonderhoud (o.a. hang- en
sluitwerk, sanitair, elektra)

Energielabel

Er zijn verschillende ingrepen in ons woningbezit welke
een wijziging teweeg brengen in de energielabels, zoals:
•	woningverbetering (het verbeteren van de isolatie
en installaties);
•	vervangen van oude cv ketels door moderne HR ketels;
•	geriefsverbeteringen, zoals isolerend glas,
cv installaties en isoleren
Van bergingen;
• extra isolatie bij vervangen van dakbedekking.
Naast de hierboven opgesomde labelverbeteringen
als gevolg van woningverbeteringen ontstaan er ook
labelverbeteringen door sloop (waardoor slechte
labels verdwijnen) en nieuwbouw (waardoor A- labels
toegevoegd worden).

Instandhoudings- en serviceonderhoud
In 2012 is € 18,4 miljoen besteed aan het instandhoudingsen storing/mutatieonderhoud, dit is € 100.000,- minder

Servicekosten, terugontvangen van huurders:
•	serviceonderhoud (o.a. tuinonderhoud, schoorsteen
vegen, glazenwassen van algemene ruimten)

Galerijen Eikenflats/Schieringen zuid
te Leeuwarden:
Naar aanleiding van het onvoorziene incident met de
galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden heeft Elkien een
onderzoek laten verrichten naar de conditie van de balkons
en galerijen van diverse flatgebouwen in Leeuwarden.
Dit in nauwe samenwerking met Gemeente Leeuwarden
en WoonFriesland. Hieruit bleek dat de balkons van
de Eikenflats, Hagedoornplein, Vuurdoornstraat en de
Schieringerweg aandacht behoeven. In juni 2012 zijn de
bewoners door Elkien op de hoogte gesteld en daar waar
nodig zijn er galerijen gestut en is er een lastbeperking
ingevoerd. In november 2012 is aan de bewoners van
de Eikenflats meegedeeld dat de galerijen vervangen
worden en dat de bewoners tijdelijk dienen te verhuizen.
De galerijen van de Eikenflats worden vervangen in fasen,
uitvoering is gepland in 2013 en 2014.

Betaalbaarheid woningen

Binnen het huurprijsbeleid wordt gezocht naar de juiste
balans tussen kosten en de opbrengsten aan de ene
80,0%
kant en de betaalbaarheid voor onze doelgroep aan
70,0%
de andere kant. Om een betere balans te krijgen in de
60,0%
totale woningmarkt streeft Elkien naar een juiste prijsBetaalbaarheid woningen 50,0%
kwaliteitverhouding die aansluit bij de marktsituatie.
40,0%

Betaalbaarheid
woningen
80,0%

Voor Elkien
is het noodzakelijk
om te streven naar
70,0%
80,0%
een goede balans. Dit 60,0%
heeft te maken met een
70,0%
belangrijke voorwaarde50,0%
vanuit het BBSH voor de
60,0%
financiële continuïteit van
de corporatie. Om primair de
40,0%
50,0%
doelstellingen op het gebied
van kwaliteit, leefbaarheid,
30,0%
40,0%
nieuwbouw en wonen en zorg te borgen is een goed
20,0%
30,0%
financieel
beleid van belang. De uitgangspunten in het
10,0%
20,0%
huurprijsbeleid
van Elkien zijn de volgende:
10,0%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Goedkoop
Elkien 2012%

Elkien 2012%
Bereikbaar
Betaalbaar

Vrije sector

Landelijk 2011%

Landelijk 2011%

Woonruimteverdeling

0,0%

Goedkoop

Bereikbaar

Betaalbaar

woning. Nieuwbouw heeft een hoger percentage dan
naoorlogse portiekflats. Dit streefhuurpercentage
is een belangrijk instrument om te sturen op de
betaalbaarheid van de woningen voor onze primaire
doelgroep. Het streefhuurpercentage van Elkien ligt
voor 2012%
de gehele portefeuille net boven de 70% (van de
Elkien
100%
toegestane maximale huur op basis van WWS
Landelijk 2011%
punten). De werkelijke huur die momenteel wordt
geïnd, ligt onder deze 70%. Dit is de reden dat er bij
nieuwe verhuur, in sommige gevallen, een hogere
huur gevraagd kan worden. Bij de nieuwe huurders
werd in 2012 een gemiddeld bedrag van € 26,- aan
huurverhoging door mutatie gevraagd.

Vrije sector

0,0%
•	kostenstijgingen
op basis van inflatie in relatie tot de
Huurprijsverhoging
Goedkoop
Bereikbaar
Betaalbaar
Vrije sector
huren worden doorberekend;
Elkien heeft in 2012 de huurprijzen van de sociale
woningen inflatievolgend verhoogd. Het percentage in
•	de huurprijs van de woning is in relatie tot de kwaliteit
2012 was 2,3%. Elkien doet dit elk jaar en is hier in 2012
van de woning;
niet van afgeweken. Uitzonderingen op de standaard
• het huurbeleid is consistent;
huurverhoging zijn het bedrijfsonroerend vastgoed,
• het huurbeleid is duidelijk en transparant;
dure huurwoningen (> 655,-) en zorgcomplexen,
•	er is een verscheidenheid in huren over het
hiervoor gelden specifieke contracten waarin de
hele huurbestand.
jaarlijkse huurverhoging is vastgelegd.
Ultimo 2012 beschikt Elkien over een portefeuille
waarmee zij een brede doelgroep betaalbare woningen
Harmonisatie huurprijzen
kan aanbieden. De algehele lijn, door toedoen van
Wanneer een huurder een nieuwe woning betrekt
huurprijsstijging bij mutatie en transformatie van de
(mutatie), geldt een van te voren vastgesteld
portefeuille, is een daling van het goedkope deel en
streefhuurpercentage als uitgangspunt voor het
een stijging van het deel boven de € 562,-. Deze koers is
bepalen van de nieuwe huurprijs. In dit percentage is
ingegeven door het Strategisch Voorraadbeleid van Elkien.
rekening gehouden met de courantheid van de

Geheel volgens planning, is in maart 2012 succesvol
het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem geïntro
duceerd. Bij de start van het nieuwe systeem hadden
we 9947 actieve woningzoekenden. In december is het
gezamenlijk woonruimtebemiddelingssysteem onder de
naam EDWA “live” gegaan, dit in samenwerking met
De Wieren en Accolade. Het gemak van dit systeem
is dat woningzoekenden van de samenwerkende
corporaties zich maar 1 keer hoeven te registreren
en nu via 1 website kunnen reageren op alle door
de deelnemende corporaties aangeboden woningen.
Eind 2012 hadden we gezamenlijk 22.863 actieve
woningzoekenden.
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Woningzoekenden verdeeld naar leeftijd
Elkien
> 60 jaar
12%

In verband met Europese wet- en regelgeving dienen
wij aan te geven welk deel van ons bezit wordt
toegewezen aan de daarvoor gedefinieerde doelgroep.
Volgens deze regels moeten corporaties ten minste 90
% van hun bezit verhuren aan de doelgroep, namelijk
onder de inkomensgrens van € 34.085,-.

< 18 jaar
0%

50-60 jaar
9%

18-30 jaar
51%

40-50 jaar
12%

Van de in totaal 1879 toewijzingen, is 97,9% van de
woningen toegewezen aan de doelgroep.
Inkomensgrens 2012:
Eenpersoonshuishouden			22.025
Meerpersoonshuishouden			29.900
Eenpersoonsouderenhuishouden		
20.675
Meerpersoonshuishouden			28.225

30-40 jaar
16%

Senioren
Onze woningen zijn in principe beschikbaar voor alle
woningzoekenden, waarbij een groot deel geschikt is
voor senioren. Daarbinnen zijn woningen die uitermate
geschikt zijn voor senioren: gelijkvloerse woningen en
indien gestapeld voorzien van een lift. Voor specifiek
deze woningen (aantal circa 3.800) wordt een aantal
complexen gelabeld als seniorenwoningen.
We verhuren ze aan woningzoekenden van 55 jaar en
ouder. Soms hoort een zorgaanbod bij deze woningen,
bijvoorbeeld als het gaat om aanleunwoningen
bij zorgcomplexen.

Woningzoekenden verdeeld naar leeftijd
Gezamenlijke corporaties
> 60 jaar
16%

< 18 jaar
0%

50-60 jaar
9%

40-50 jaar
12%

30-40 jaar
16%

18-30 jaar
47%

Jongeren/Studenten
Een groot deel van onze woningen in Leeuwarden wordt
bewoond door de doelgroep (werkende) jongeren en
studenten. We bezitten echter geen specifieke studentenof jongerenwoningen. Elkien is lid van de Regiegroep
Studentenhuisvesting die samen met de gemeente
Leeuwarden, de hogescholen en WoonFriesland vraag en

aanbod van woningen aan elkaar koppelt, knelpunten in
de gaten houdt en het studentenbeleid van de gemeente
voorbereidt. Elkien heeft in 2012 onderzoek gedaan
naar het labelen van specifieke studentenwoningen.
De uitkomst van dit onderzoek was dat met het
bestaande aanbod in combinatie met de gemeentelijke
ontwikkelingen (600 nieuwe studentenkamers bij de
Kenniscampus in 2014) aan de marktvraag voldaan kan
worden. Al met al verwachten we de komende jaren geen
probleem voor studentenhuisvesting in Leeuwarden.
Studenten zoeken (alleen of samen) de goedkoopste
woningen en komen daardoor voornamelijk terecht in de
wijken Heechterp-Schieringen en Valeriuskwartier.

Leegstand
Het is altijd ons doel om woningen zo kort mogelijk
leeg te laten staan. Toch is de totale huurderving door
leegstand een fors bedrag,
het gaat om € 2,7 miljoen.

de achterstanden ten opzichte van 2011 opgelopen met
meer dan 30%. Was de achterstand (zittende huurders)
in 2011 gemiddeld 6,6% in 2012 is dit toegenomen tot
9,1%. Dit percentage is de achterstand uitgedrukt in
percentage van de totale maandhuur. In 2012 hebben
wij op deze zorgelijke ontwikkeling gereageerd door de
huurder eerder en intensiever te begeleiden. We gaan
vaker bij de huurder op bezoek en maken zo snel mogelijk
concrete betaalafspraken. De eerste resultaten van deze
aanpak zijn positief, we weten verdere toename van de
huurachterstand hiermee te voorkomen.

16

6

8
43

8

Medisch

Wijkvernieuwing

Sociaal en calamiteiten

Nieuwkomers

Taakstellingen samen met de gemeenten

Uitzettingen door huurschuld
Leeuwarden
Boarnsterhim
Littenseradiel
Opsterland
Súdwest Fryslân

27
5
1
5
8

Urgenten
De totale huurderving 2012 (in € x 1.000) is als volgt
te verdelen:
Huurderving frictieleegstand
926
Huurderving verkoop
589
Huurderving vastgoed-activiteiten
1.197
_____
2.712

Urgenten

In 2012 zijn 81 woningen toegewezen aan mensen
met een urgente woningvraag. Elkien onderscheidt vijf
soorten urgenties: medische urgentie, sociale urgentie en
urgentie op basis van calamiteiten, taakstellingen samen
met de gemeenten, wijkvernieuwingsurgentie en urgentie
voor nieuwkomers. De woningen zijn als volgt verdeeld:

Statushouders
In 2012 hebben we 16 woningen toegewezen aan in
totaal 39 mensen met een verblijfstatus, te weten:
• Súdwest Fryslân en Littenseradiel
5 woningen
• Boarnsterhim
3 woningen
• Opsterland
8 woningen

De totale huurderving komt uit op 3,0% van de totale
huur (huur excl. servicekosten). Vergeleken met 2011 is de
huurderving gedaald, deze bedroeg verleden jaar 3,2%.

Huurachterstand
We merken in 2012 verslechtering van het betaalgedrag
van onze huurders. De gevolgen van de crisis zijn voor
onze huurders in toenemende mate merkbaar. In 2012 zijn
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Factsheet III:

Betrekken bewoners
Overleg huurdersorganisaties
We voeren overleg met twee huurdersorganisaties:
•	Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan voor de
gemeenten Leeuwarden en Smallingerland;
•	Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
voor de gemeenten Opsterland, Boarnsterhim,
Littenseradiel en Súdwest Fryslân.
Vier maal per jaar overleggen we op bestuursniveau
met de huurdersorganisaties. Daarnaast overleggen we
regelmatig op zowel rayonniveau als op beleidsniveau
met de organisaties. Eenmaal per jaar overleggen de
huurdersorganisaties met de Raad van Commissarissen.
De contacten verlopen zeer goed en leveren ons
nuttige adviezen.
De huurdersverenigingen hebben in 2012 over de volgende
onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies gegeven:
• Samenwerking De Wieren - Elkien
	De huurdersorganisaties is advies gevraagd op de
voorgenomen samenwerking met De Wieren.
•	Schoonmaken moeilijk bereikbare ramen
	Het advies heeft geleid tot een heldere definitie van
moeilijk bereikbare ramen. Het betreft alle ramen
die alleen gewassen kunnen worden door inzet van
een hoogwerker en alle ramen die boven een hoogte
van de 2e verdieping zijn gelegen en niet vanuit
openslaande delen of via een balkon/galerij schoon
te maken zijn. Deze schoonmaakkosten komen voor
rekening van Elkien.
• Geriefsverbetering en ZAV
Over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

en geriefsverbeteringen is Elkien nog volop in
bespreking met de huurdersorganisaties. Over een
aantal voorgestelde wijzigingen in 2012 hebben
de huurdersverenigingen in eerste instantie
negatief geadviseerd.
• Protocol Herstructurering
	Elkien heeft een voorstel gedaan om het
protocol herstructurering aan te passen. Het
protocol is uiteindelijk wegens weerstand van
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
inhoudelijk niet gewijzigd. Alleen namen, bedragen
en data zijn aangepast.
• Bedrijfsplan 2013
	
De huurdersverenigingen hebben in aanloop naar
de vaststelling van het bedrijfsplan voor 2013 hun
visie gegeven.
• Tijdelijke Verhuur
	In overleg met de huurdersverenigingen is
Elkien overeengekomen dat woningen in
herstructureringsgebieden tijdelijk verhuurd
kunnen worden. Afhankelijk van de
geprognosticeerde leegstandsduur is sprake van
een bruikleenovereenkomst of tijdelijke verhuur.
• Label Jongerenhuisvesting
	Elkien heeft het gebruik van het ‘jongerenlabel’
afgeschaft. Na inventarisatie van het aantal
huurwoningen dat specifiek bestemd was voor deze
doelgroep bleek slechts een zeer beperkt deel
daadwerkelijk bewoond te worden door jongeren.
Soms werden deze woningen op het prijspeil
gehouden voor jongeren (afgetopt) terwijl ze aan
niet-jongeren werden verhuurd. Door het beperken
van het ‘jongerenlabel’ blijft het aanbod woningen dat
bereikbaar is voor jongeren nog steeds substantieel.
• Parkeerbeleid
	In Leeuwarden was onduidelijkheid over ons

parkeerbeleid. Het betreft vooral parkeerplaatsen in
en nabij het centrum. Het beleid voorziet in kaders
waarbinnen het voor huurders mogelijk is om in
voorzieningen te investeren die de beschikbaarheid
van parkeerplaatsen beter garanderen. Uitgangspunt
is dat Elkien hierin meedenkt en faciliteert maar dat de
huurders zelf een bijdrage leveren aan de voorziening.
• Aangepaste openingstijden
	In het kader van de efficiencyverbetering zijn
in december 2012 de openingstijden van de
woonwinkels beperkt. Het aantal baliebezoeken op
de vestigingen was de laatste jaren al aanzienlijk
teruggelopen en op het hoofdkantoor in Heerenveen
zijn meer medewerkers nodig om centraal onze
klanten te bedienen (telefoon, e-mail en internet).
Met de huurdersorganisaties is afgesproken na
verloop van 4 maanden een evaluatie te doen van
deze gewijzigde openingstijden.
• Sluiting Bolsward
	In het verlengde van de gewijzigde openingstijden
van de woonwinkels ligt ook de sluiting van het
filiaal Bolsward. Mede door de samenwerking met
De Wieren is besloten samen het pand in Sneek te
betrekken en de huisvestingskosten te delen.
• Hennepconvenant (informatie)
	Met de Gemeenten, Corporaties en de Politie is een
hennepconvenant Fryslân opgesteld waarin heldere
afspraken zijn gemaakt over samenwerking bij
opsporing van hennepkwekerijen.
•	Herhuisvesting wijkvernieuwingsurgenten binnen
Friese corporaties
	Besloten is dat bij wijkvernieuwing iedere corporatie
afzonderlijk verantwoordelijk is voor het herplaatsen
van wijkvernieuwingsurgenten in het eigen bezit.
• Huurverhoging 1 juli 2012 - 30 juni 2013
	In 2012 was de huurverhoging met 2,3% inflatievolgend.
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Vervolg Betrekken bewoners
• Aanpassing servicekostenbeleid
	In oktober 2012 is een wijziging opgetreden in het
servicekostenbeleid. Het betreft een wettelijke
aanpassing die vertaald is naar het bestaande
servicekostenbeleid. Wijzigingen waren:
- Het niet langer doorberekenen van
mutatieleegstand aan de huurders
- Een vastgesteld maximum uurloon voor huismeesters
- Het niet langer door mogen berekenen van het
service-onderhoud van Cv-installaties
• Afschaffen dienstenpakket
	Bij Elkien was er verschil in de diensten die we onze
huurders aanboden. Op het platteland was dit een
uitgebreid pakket met boedelbak, behangstomer,
behangtafel, levering van zand en tuinaarde,
autoverhuur en hoveniersaanbiedingen voor
tuinonderhoud. In Leeuwarden was dit een sober
pakket dat alleen voorzag in levering van zand en
tuinaarde. Om ons beleid te uniformeren is besloten
het dienstenpakket af te schaffen.

• Prestatieafspraken Opsterland
	Tijdens het proces waarin Elkien afspraken maakte
met de gemeente Opsterland is Huurdersvereniging
De Bewonersraad Friesland op de hoogte gehouden
door beide partijen.
• Prestatieafspraken Leeuwarden
	Tijdens het proces waarin Elkien afspraken maakte
met de gemeente Leeuwarden is Nieuw Elan op de
hoogte gehouden door beide partijen.
De financiële bijdragen aan de huurdersorganisaties
bedragen:
•	Nieuw Elan € 204.000,- waarvan door huurders
bijgedragen € 94.000,- en door Elkien € 110.000,•	Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
€ 144.000,- waarvan door huurders bijgedragen
€ 80.000,- en door Elkien € 64.000,-.

Overleg met bewoners in wijken, dorpen
en buurten
We staan in nauw contact met onze klanten. Onze
medewerkers in het rayon zijn regelmatig aanwezig
bij overleggen met belangenverenigingen als
dorpsbelangen, wijkteams en bewonerscommissies.
In deze overleggen wordt intensief besproken wat er
bij bewoners en in de buurt leeft. Als we daar effectief
aan kunnen bijdragen dan doen we dat. Tevens zijn
deze bijeenkomsten voor Elkien belangrijk om gevoerd
beleid te delen en uit te leggen aan de bewoners.
Elkien is gestart met een ronde langs dorpsbelangen
om de aanleiding, de aard en de consequenties van de
transformatie opgave toe te lichten. Alle dorpsbelangen
zijn bezocht. In een aantal dorpen is door middel van
de maatwerkmethodiek een plan gemaakt voor de
dorpen waaruit Elkien zich op termijn terug wil trekken.

Verder wordt naar aanleiding van de transformatie van
ons bezit overlegd met de bewoners van wijken en
dorpen, conform het protocol herstructurering dat we
afgesloten hebben met onze huurdersverenigingen.

Interactie met de klant
In 2012 is Elkien begonnen met het structureel meten
van klanttevredenheid. De metingen zijn opgebouwd
uit twee onderdelen, enerzijds tevredenheid over
de woning en anderzijds tevredenheid over de
dienstverlening. Beide onderdelen worden op het
strategisch dashboard weergegeven in de vorm van
meters waarbij het doel is om een 7 te scoren. Lager
dan een 7 is onwenselijk en hoger dan een 7 eveneens.
Het streven is een voldoende tevreden klant.

Woning gerelateerde klanttevredenheid
Voor dit onderdeel worden huurders bevraagd die te
maken hebben met planmatig onderhoud en investeringen
(woningverbetering en nieuwbouw). Voor beide
onderdelen geeft de huurder ons gemiddeld een 7,2.

Dienstverlening gerelateerde klanttevredenheid
Voor dit onderdeel worden huurders bevraagd die
contact hebben gehad met ons KCC en huurders die
een reparatieverzoek hebben doorgegeven. Voor beide
onderdelen scoren we in het eerste kwartaal net boven
een 7. Opvallend is de bovengemiddelde tevredenheid
van huurders over onze eigen medewerkers (7,4)
(allround vakmannen) in vergelijking externe partijen
(7,0) die dagelijks onderhoud voor ons uitvoeren.

Aanwezig in de buurt
In 2012 is het strategische project De Buurt
Versterkt opgeleverd. Vanaf 2012 worden

leefbaarheidsactiviteiten langs een uniform kader
beoordeeld en uitgevoerd. De financiële bijdrage van
Elkien aan deze projecten is relatief beperkt en vindt
altijd plaats in samenwerking met andere stakeholders
(bijv. bewoners en gemeente). Onze medewerkers
hebben in 2012 de volgende initiatieven van bewoners
in behandeling genomen en gehonoreerd:
• Financiële bijdragen aan voetbalkooien in Wytgaard
en Uitwellingerga
• Moestuinen Talmastate, Heeg en Avondrust te Makkum
• Betalen van materiaal ten behoeve van het aanleggen
van een parkeerterrein te Woudsend
• Financiële bijdrage aan verbouwingen van
dorpscentra te Weidum, Pingjum en Wjelsryp
• Een theatrale wandeltocht door Nijland
• Financiële bijdrage aan opknapbeurt voor speeltuinen
te Makkum en Wommels
• Opknappen van een skatebaan te Wiuwert
Dagelijks komen onze medewerkers in de buurt en over
de 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.
Bij de contacten in de buurten en dorpen gaat het
ook om samenwerking met andere maatschappelijke
organisaties. Elkien is een belangrijke partner in de
dorpen en de stad om binnen de bestaande netwerken
een belangrijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.

Klachtencommissie
Voor het gehele werkgebied heeft Elkien één
klachtencommissie en een reglement dat met de beide
huurdersorganisaties is overeengekomen.

In 2012 hadden de volgende personen zitting in
de commissie:
• De heer H.D.S.S. Roescher uit Leeuwarden (voorzitter)
• De heer N. Pieterse uit Oosthem (lid)
• De heer P.E. van der Werf uit Heerenveen (lid)
In verband met het betrekken van een woning van Elkien,
per 1 februari 2013, heeft de heer Pieterse eind december
het lidmaatschap van de klachtencommissie opgezegd.
In de ontstane vacature wordt in 2013 voorzien.
De commissie ontving zestien klachten in 2012. De
klachtencommissie heeft in 2012 twee klachten behandeld.
Beide klachten zijn door de commissie uiteindelijk als niet
ontvankelijk verklaard, wegens overschrijding van de in het
regelement vastgelegde indieningstermijn.
De eerste zaak betrof een geschil tussen Elkien en een
huurder waarbij de huurder niet in aanmerking kwam

voor een vergoeding wegens gederfd woongenot
en schade aan een parketvloer ten gevolge van
renovatiewerkzaamheden. Hoewel de klacht als niet
ontvankelijk is verklaard, heeft de klachtencommissie
Elkien geadviseerd toch twee weken huur te restitueren.
Elkien heeft aan dit advies gevolg gegeven.
De tweede klacht betrof het niet uitvoeren van
schilderwerk en het niet plaatsen van een cv-installatie
door Elkien in verband met een ophanden zijnde
herstructurering.

Onbehandelde klachten
Veertien binnengekomen klachten behandelde
de Klachtencommissie niet. De redenen daarvoor
waren: vaststelling dat het niet officieel bekende
klachten betrof, onvoldoende gelegenheid hadden
gehad bepaalde klachten op te lossen of reeds
overeenstemming over de oplossing bereikt was.
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Factsheet IV:

Kader besluitvorming vastgoedprojecten
Elkien werkt sinds 2010 aan een strategisch vijfjaren
programma waarvan een organisatieoptimalisatie, heldere
portefeuillefocus en kostenreductie deel uit maken.
De financiële effecten hiervan voor activiteiten,
investeringen en kosten zijn sinds 2010 onderdeel van de
kasstromen in de financiële meerjarenplanning.

Financiële continuïteit
Visie op financiën
Elkien is een financieel gezonde organisatie en we
sturen erop om dat zo te houden. We willen onze
beschikbare financiële middelen optimaal inzetten
voor onze kerntaak: het verhuren van betaalbare,
toekomstbestendige en duurzame woningen voor
mensen met een bescheiden inkomen voor nu én in
de toekomst. De toenemende druk op de financiële
mogelijkheden van corporaties leidt tot het maken van
scherpe keuzes en vooral bewust kiezen. Ons financieel
beleid is een belangrijke pijler voor deze keuzes.

Ten aanzien van deze thema’s is in het beleidsplan een
normenkader gesteld. De componenten daarvan zijn in
de tabel weergegeven.

Portefeuille

Exploitatie

Investeringen

Niet vastgoed

• ICR
• Loan to value
• Inv. fin. ratio
• Indirect rendement

• Efficiency ratio
• Direct rendement

• IRR
• (BAR/NAR)

• Lump sum

Financieel beleid
Het financiële beleid kent een drietal invalshoeken
• financiële continuïteit
•	kaderstelling ten aanzien van besluitvorming rondom
investeringen en desinvesteringen in
de vastgoedportefeuille
• begroting, budget- en kostenbeheersing

Over de kwantitatieve criteria wordt maandelijks intern
en op kwartaalbasis aan de Raad van Commissarissen
gerapporteerd. Elkien vindt het belangrijk om
ontwikkelingen continu te monitoren, te evalueren en (bij)
te sturen om de strategische doelstellingen te realiseren.

Continuïteit
Financiële continuïteit is voor ons belangrijk om onze
missie als realistische buur(t)corporatie voor beter wonen
in Fryslân waar te maken. Geld is daarbij een cruciale
randvoorwaarde die steeds meer vraagt om het zoeken
naar scherpte in het maken van keuzes. Daar komt bij dat
de wereld waarin we werken snel verandert. Wij hebben
hier tijdig op geanticipeerd door onze strategische koers
hierop aan te passen. Ons adagium is beperkt, bewust,
beter. Dat wil zeggen dat we door een heldere focus en
bewust kiezen, beter kunnen presteren. De verwachtingen
zijn hoog. Risico’s zijn er overal. En de gevolgen van de
huidige economische situatie en kabinetsmaatregelen raken
ons uiteraard ook.

De verhuurdersheffing en saneringssteun leggen een
aanzienlijke druk op de toekomstige operationele
kasstromen. Om de genoemde heffingen te kunnen betalen
én een financieel gezonde corporatie te blijven heeft Elkien
bovenop het lopende strategische programma dat reeds
uitgaat van een meerjarige kostenreductie, aanvullende
maatregelen getroffen.
Elkien is genoodzaakt om vanaf 2014 in te grijpen in de
investeringsplanning om de heffingen financieel haalbaar
te maken. Concreet betekent dit dat we de projecten
portefeuille kritisch hebben bekeken en vanuit SVB-optiek
scherpere prioriteiten hebben aangebracht. Hierbij ligt de
focus op de bestaande portefeuille terwijl investeringen in
nieuwbouw worden beperkt. Hierbij is onderscheid tussen
uitleg gebieden en inbreiding relevant. In onderstaand
schema worden de uitgangspunten aangegeven.

Uitgangspunten bijstelling
Nieuwbouw:

-/- 50%
- Uitleg gebieden -/- 100%
- Inbreiding sloop/nieuwbouw
circa -/- 35%

Woningverbetering

Blijft op niveau

Onderhoud

Blijft op niveau

Relevante
organisatiekosten

Naar rato vermindering
nieuwbouw

De woningverbeteringen en onderhoudsbedragen
zijn niet gecorrigeerd omdat bij halvering van (sloop-)
nieuwbouw meer druk ontstaat op verbetering en
onderhoud. Daarbij neemt de druk op onderhoud sowieso
toe vanwege toenemende regelgeving rondom o.a.
asbest en veiligheid. Bedrijfskosten en personeelskosten
van betrokken afdelingen nemen af naar rato van de
vermindering van nieuwbouw.
Naast de genoemde keuzes worden aanvullende inkomsten
gecreëerd door benutting van mogelijkheden in het
huurbeleid. Elkien kiest ervoor om haar maatschappelijk
rol om blijvend te voorzien in betaalbare huurwoningen in
Fryslân sterk te laten doorwegen in gemaakte en nog te
maken keuzes voor huurverhogingen.

De kaders die gelden voor investeringen in
vastgoedprojecten hebben ten doel om alleen díe
projecten te verkennen en tot uitvoering te brengen
die voldoen aan een minimaal financieel rendement
én bijdragen aan de geplande ontwikkeling van de
vastgoedportefeuille. De rendementseisen zijn niet
ingestoken om het maximale financiële rendement
uit vastgoedprojecten te halen. De ondergrens maakt
het mogelijk om bewuste keuzes te maken om sociale
huurwoningen te realiseren die enerzijds maatschappelijk
rendement opleveren en anderzijds voldoende inkomsten
genereren om bij te dragen aan de financiële continuïteit
van Elkien. Deze balans wordt in verschillende regio’s en
onderdelen van het bezit (bewust) anders gekozen.

Begroting, budget- en kostenbeheersing
Met de genoemde ingrepen blijft Elkien ook op de lange
termijn een financieel gezonde corporatie.
Elkien zet voor de komende drie jaar de uitgangspunten
van haar ingezette strategische koers voort waarbij
het optimalisatie en kostenreductieprogramma wordt
geïntensiveerd. Hiertoe zal in 2013 een herijking
plaatsvinden met de recente politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen als belangrijke input.

Elkien maakt gebruik van een jaarlijks bedrijfsplan
waarin ook de jaarbegroting is opgenomen. Het
bedrijfsplan is een korte termijn invulling om in jaarlijkse
stappen de geformuleerde strategische doelstellingen
tot 2015 te realiseren. Het bedrijfsplan bestaat uit
te realiseren projecten die zijn ondergebracht in een
programma. Het programma kent een programma
manager die het realisatieproces bewaakt.

Onze kasstromen zijn, dankzij de scherpe keuzes die
we maken, voor de komende jaren onverminderd
robuust te noemen. We voldoen daarmee aan de
kredietwaardigheidstoets die het WSW eist voor borging
van financiering. Daarnaast stuurt Elkien erop om
duurzaam te voldoen aan de criteria die de toezichthouder
van de sector (Centraal Fonds Volkshuisvesting, hierna
CFV) stelt. Dit om het predicaat te behouden van een
financieel gezonde corporatie.

De financiële doelstellingen voor 2015 zijn steeds bepalend
om jaarbegrotingen vanaf 2011 tot 2015 vast te stellen.
Een meerjarig kostenbeheersingsprogramma maakt hier
deel vanuit. De beïnvloedbare bedrijfskosten moeten met
minimaal 25% dalen in de genoemde periode. Daar wordt
op gestuurd door de jaarbegroting te voorzien van een
taakstellende kaderbrief voordat deze wordt opgesteld.
Ook voor 2012 was sprake van een taakstellende
begroting die daadwerkelijk is gehaald. Sturing hierop
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vindt o.a. plaats via managementrapportages die op
kwartaalbasis rapporteren over de realisatie ten opzichte
van de budgetten. Hierbij wordt een schriftelijke
analyse gemaakt van oorzaken van afwijkingen en waar
nodig worden bijsturingsactiviteiten beschreven. De
kwartaalrapportages worden binnen één maand na afloop
van het kwartaal besproken in het middenkaderoverleg,
de directieraad én de auditcommissie/RvC.

De kasstroom
Elkien streeft naar een constant robuuste operationele
kasstroom. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door het
dienstverleningsconcept zodanig te optimaliseren
dat de klant ervaart dat Elkien beter bereikbaar is
via moderne communicatiemiddelen en tegelijkertijd
een kostenreductie kan plaatsvinden in huisvesting
en personele lasten. Anderzijds is Elkien kritisch op
haar bedrijfskosten en zij heeft hiervoor concrete
doelen gesteld. Als onderdeel van de kwantitatieve
criteria stuurt Elkien op de jaarlijkse netto-operationele
kasstroom zodat deze boven de grens blijft die het WSW
stelt om financiering te kunnen blijven aantrekken.

Vermogensontwikkeling

Bewust kiezen

Bij de beoordeling van de vermogensontwikkeling kunnen
diverse invalshoeken worden gekozen. Wij onderkennen
in ieder geval drie van deze invalshoeken: volgens
jaarrekening, het CFV en marktwaarde van ons bezit
waarvan wij de laatste twee het meest belangrijk vinden.

Tevens vinden wij het belangrijk wat de marktwaarde
is van ons bezit omdat dit inzicht geeft in datgene
dat wij als corporatie door ons beleid investeren in de
volkshuisvesting. Het verschil tussen de marktwaarde
van ons bezit en de waarde die wij op basis van ons
beleid realiseren, beschouwt Elkien als investering in
de maatschappij. Wij streven er naar om steeds bewust
te kiezen voor die activiteiten of die wijken of buurten
waar onze inzet er het meest toedoet.

Het CFV beoordeelt de financiële continuïteit van
corporaties en kijkt of een corporatie haar vermogen
voldoende inzet voor de taken zoals ze in de wet staan.
Het vermogen volgens de jaarrekening van de corporatie
zélf geeft het CFV daarin onvoldoende inzicht.
Zij corrigeert het vermogen volgens de jaarrekening door
specifiek beleid uit te filteren. Dit getal wordt door het
CFV gebruikt voor beoordeling op basis van generieke
normen die gelden voor alle corporaties.
In 2012 heeft het CFV Elkien als A1-corporatie
aangemerkt. Dat is de beste waardering die kan
worden verkregen. Dat betekent dat Elkien in de
plannen haar financiële continuïteit heeft gewaarborgd
én in voldoende mate haar vermogen gebruikt voor
maatschappelijke doeleinden.

Ontwikkelingen 2012

Resultatenrekening 2012
(x € 1.000)
2012

regulier

86.714

86.714

5.056

5.056

169

169

1

1

Huren
Opbrengst servicecontracten
Overheidsbijdragen
Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en
onderhanden projecten
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

9.539

9.539

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

1.839

1.839

315

315

Het resultaat over 2012 is € 4,4 miljoen positief.
Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
De geplande begrotingstaakstelling is gehaald qua
budgetbeheersing, waarbij het uiteindelijke resultaat
over 2012 sterk wordt beïnvloed door de stelselwijziging
in de waardering van het vastgoed. Deze stelselwijziging
wordt in de jaarrekening toegelicht.

Som der bedrijfsopbrengsten

103.633

103.633

22.061

22.061

Daarnaast zijn in de jaarrekening van 2012 afboekingen
verwerkt die het gevolg zijn van economische
ontwikkelingen en kabinetsbeleid. Met betrekking tot
economische ontwikkelingen zijn een aantal nieuwbouwkoopprojecten omgezet naar huurprojecten omdat de
verkoop sterk achter bleef. De hiermee gepaard gaande
afwaardering naar lagere bedrijfswaarde is verwerkt in
2012. Tevens zijn in 2013 een aantal geplande lopende
projecten gestopt als gevolg van de kabinetsmaatregelen.
Deze projecten hebben voorbereidingskosten die niet
meer worden goedgemaakt en er is soms sprake van
afkoop van aangegane verplichtingen. Deze kosten
worden in 2012 ten laste van het resultaat gebracht. Deze
afboekingen zijn in de jaarrekening terug te vinden.
Referentie 1 (zie volgende pagina)
Voorgaande vormt eveneens de toelichting op
referentie 1 van de Resultatenrekening.

referenties

Bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten

Resultaat

bijzonder

-

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Lonen en salarissen

2.508

2.508

10.261

10.261

Sociale lasten

1.374

1.374

Pensioenlasten

1.872

1.872

18.381

18.381

994

994

Lasten onderhoud
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten

4.460

4.460

Overige bedrijfslasten

14.690

14.690

Som der bedrijfslasten

76.601

74.093

2.508

Bedrijfsresultaat

27.032

29.540

-/-2.508

-/-19.596

-/-19.596

7.436

9.944

-/-3.037

-/-3.037

4.399

6.907

Financiële baten en lasten
Bedrijfsresultaat voor belastingen
Belastingen
Bedrijfsresultaat na belastingen

1

-/-2.508

-/-2.508
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Meerjarenbegroting 2012-2017
Kasstromen (bedragen x € 1.000)

Operationele activiteiten

2012

begroting meerjarenbegroting
2013
2014

2015

2016

2017

Huurbaten
Vergoedingen servicekosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Rente ontvangsten
Totaal operationele ontvangsten

86.714
5.056
484
958
93.212

89.010
5.558
350
1.111
96.029

91.459
5.442
354
1.002
98.257

92.674
5.329
358
1.002
99.363

93.913
5.436
362
1.002
100.713

95.204
5.545
366
1.002
102.117

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

13.507
18.381
19.150
994
19.129
0
0
71.161

13.026
17.974
19.784
779
19.409
4.203
0
75.175

12.427
17.588
19.267
795
19.334
9.512
0
78.922

12.111
17.210
18.850
811
19.054
10.664
0
78.699

12.474
17.580
19.225
827
19.392
10.852
0
80.351

12.848
17.965
19.609
844
19.150
10.946
0
81.362

Kasstroom operationele activiteiten

22.051

20.854

19.335

20.664

20.362

20.755

Investerings activiteiten
Verkoopopbrengsten bestaand bezit
Verkoopopbrengsten nieuwbouwkoop
Totaal inkomende kasstroom MVA

12.002
1.124
13.126

12.768
680
13.448

15.960
0
15.960

15.108
0
15.108

14.257
0
14.257

13.406
0
13.406

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

25.039
2.475
15.473
3.143
5.827
51.957

31.512
1.488
23.692
1.194
350
58.236

17.482
0
21.792
925
1.500
41.699

18.007
0
14.206
1.087
1.545
34.845

18.547
0
14.632
1.120
1.591
35.890

19.103
0
15.071
1.154
1.639
36.967

-/-38.831

-/-44.788

134.630
78.137

37.591
18.701

24.846
18.442

22.606
23.533

21.870
20.599

15.464
12.658

Kasstroom financierings activiteiten

56.493

18.890

6.404

-/-927

1.271

2.806

Totaal kasstroom mutatie

39.713

-/-5.044

0

0

0

0

22.051
10.182
11.869
2,19
62%

20.854
10.560
10.293
2,14
65%

19.335
10.688
8.647
2,05
64%

20.664
10.670
9.994
2,14
63%

20.362
10.695
9.667
2,10
62%

20.755
10.751
10.004
2,14
62%

Kasstroom investerings activiteiten

-/-25.739 -/-19.737 -/-21.633 -/-23.561

Financierings activiteiten
Nieuwe leningen
Aflossingen op leningen

Financieringsruimte WSW
Kasstroom operationele activiteiten
Aflossingsfictie 2%
ICR
Loan to Value

Liquiditeitsrisico’s en derivaten
Elkien heeft er in het verleden voor gekozen om gebruik
te maken van derivaten. Het betreft eenvoudige swaps die
altijd worden gekoppeld aan leningen waardoor er geen
sprake is van 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 haar activiteiten in de toekomst te beschermen
tegen hoge rentelasten. Dit is belangrijk omdat op
het moment van investering het betreffende vastgoed
minimaal vijftig jaar gefinancierd zal moeten worden.
Rentestijgingen in de toekomst zouden de continuïteit van
de corporatie in gevaar kunnen brengen.
Het gebruik van derivaten met ‘Credit Support Annex’
(CSA) kent ook een liquiditeitsrisico, namelijk dat bij
rentestijgingen en -dalingen over en weer borgsommen
betaald moeten worden tussen Elkien en derivatenbanken.
Dit zijn de zogenaamde ‘margin calls’. In de eerste
helft van 2012 was de rentestand zodanig laag dat
drempelbedragen werden overschreden en door Elkien
borgsommen betaald moesten worden aan derivaten
banken. Elkien houdt in het kader van risicomanagement
voldoende liquiditeitsbuffers aan voor dergelijke situaties
en daarom konden genoemde borgsommen uit de buffers
worden betaald. In de loop van 2012 is de langjarige rente
weer gestegen en zijn borgsommen weer terug betaald
aan Elkien. Per 31 december 2012 was de uitstaande
buffer nog €15.950.000,Als gevolg van de Vestia-affaire zijn door het CFV en
het Ministerie van Wonen en Rijksdienst aanvullende
maatregelen genomen om het liquiditeitsrisico bij
corporaties te beperken en het gebruik van derivaten te

ontmoedigen. Uit oogpunt van liquiditeitsrisico hanteert
het CFV een stresstest van 1% en 2% op de actuele
marktrente. Elkien kan per 31 december 2012 voldoen
aan stresstest van 1% maar niet aan de 2% stresstest.
De 2% stresstest is onderdeel van de regelgeving die is
uitgevaardigd door het Ministerie BZK en op 1 oktober
2012 van kracht is geworden. Vanaf die datum kijkt Elkien
naar mogelijke oplossingen om om te gaan met deze
nieuwe werkelijkheid. Daartoe zijn scenario’s verkend
en vastgelegd in samenspraak met de externe treasury
adviseur. Hierbij zijn twee routes van uitwerking gevolgd,
namelijk de reductie van financiële exposure en het
voorzien in voldoende liquiditeiten. Een drietal scenario’s
is als voorkeursscenario benoemd vanuit de optiek van
reële slagingskans. Op basis van de huidige inzichten gaat
Elkien scenario 1 en op basis van de renteontwikkeling
ook scenario 2 toepassen.
Het eerste scenario betreft borging van de margin calls
tot een rentedaling van 2% door het WSW. Hierover
zijn gesprekken met het WSW gaande en deze zijn
in een afrondend stadium. Elkien verwacht dat deze
oplossingsrichting een reële optie zal worden waarbij
het eigen middelen beleid een belangrijke rol speelt.
Uitgaande van volledige afdekking van de 2% stresstest
zal Elkien tot en met 2017 trekkingsrechten opbouwen
in gelijke tred met de jaarlijkse cumulatieve opbouw van
eigen middelen vanaf 2011. Deze trekkingsrechten dienen
als liquiditeitenbuffer voor de 2% stresstest. De opbouw
van de eigen middelen vindt dus niet in feitelijke zin
plaats maar in administratieve zin waarbij het WSW tot
een maximum van de opgebouwde eigen middelen
trekkingsrechten beschikbaar stelt binnen de regels van
de borgingsruimte. Elkien heeft bij het WSW aangetoond
dat de buffer binnen de borgingsruimte kan worden

aangehouden én dat bij daadwerkelijke trekking tot 100%
de bijbehorende rentekosten kunnen worden voldaan.
Dit zijn twee voorwaarden waaronder deze faciliteit door
het WSW ter beschikking wordt gesteld. Medio mei 2013
hebben het WSW, het CFV en het ministerie dit scenario
mondeling goedgekeurd. Elkien verwacht op korte termijn
de schriftelijke bevestiging te ontvangen.
Het tweede scenario betreft de afkoop van een
gedeelte van de derivatenportefeuille waarbij die
derivaten worden gekozen die een groot aandeel in
de exposure hebben tussen de 1% en 2% rentedaling.
Het scenario komt tot een exposure reductie met als
doel binnen de grenzen van de 1% stresstest te blijven.
Hierbij is de hoogte van de feitelijke rente voor 50 jaar
swap bepalend voor de kosten van de unwinding.
Het derde scenario betreft het creëren van een extra
buffer door een deel van de DAEB portefeuille uit de
borging te halen bij het WSW en deze commercieel te
belenen. De mogelijkheid is door het WSW geboden
maar heeft niet de eerste voorkeur vanwege de grote
omvang van de liquiditeitenbuffer op de balans.

Rendementsontwikkeling
Waardesturing heeft steeds meer onze aandacht. In ons
strategisch voorraadbeleid speelt waardesturing op zowel
projectniveau als op portefeuilleniveau een grote rol.
Uitgangspunt is dat onze investeringen voldoende waarde
toevoegen aan ons vastgoed of de omgeving waarin dat
vastgoed staat. Voor de beoordeling van ons rendement
gebruiken we de AeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex.
Deze index registreert de rendementen op investeringen
in direct vastgoed dat gedurende het gehele jaar door
de deelnemende Nederlandse woningcorporaties in
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Onderstaande tabel vergelijkt ons “markt” rendement
met vergelijkbare corporaties (de AeDex/IPD Corporatie
Vastgoedindex). Het direct rendement is - kort gezegd het rendement uit netto huuropbrengsten. Het indirect
rendement is de waardegroei gebaseerd op de Netto
Open Marktwaarde. Het beleidseffect is het rendement
dat wij bewust of onbewust laten liggen ten opzichte
van marktomstandigheden.

portefeuille werd gehouden (standing investments).
Het rendement op standing investments betreft het
zogeheten bruto rendement; het omvat alleen de direct
aan het management en beheer van de vastgoedobjecten
in de portefeuille toe te rekenen inkomsten en uitgaven,
inclusief de uitgaven in het kader van maatschappelijk
beheer. Het resultaat van niet direct aan het beheer van
de objecten in portefeuille toe te rekenen activiteiten
(waaronder overhead en beheer, ontwikkeling en/of
onderhoud voor derden) is niet in deze cijfers opgenomen.

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

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

2011

2010

2009

2011

2010

2009

1.400.000

1.458.200

1.572.100

1.508.000

Totaal

810.500

795.300*

840.900

813.500

Elkien

-2,50%

1.893.000

2.013.000

2.160.000

2.145.000

Benchmark

-3,00%

0,50%

1,80%

-1,60%

0,50%

-4,50%

-2,40%

-3,40%

Relatief
*door stelselwijziging zijn vergelijkende cijfers 2011
aangepast.

2012

2012

-4,00%

-0,60%

-4,90%

Direct
Elkien

3,70%

3,20%

2,70%

2,10%

Benchmark

3,10%

2,90%

2,80%

2,80%

Relatief

0,60%

0,30%

-0,10%

-0,70%

Elkien

-6,00%

-7,00%

-3,20%

-6,80%

Benchmark

-6,00%

-2,40%

-0,90%

-4,30%

Relatief

-0,10%

-4,70%

-2,30%

-2,60%

1,30%

1,30%

1,30%

1,10%

Het directe rendement van Elkien ligt dit verslagjaar
opnieuw boven de benchmark. Hierin vallen twee
dingen op. Enerzijds blijft de verhouding tussen
gevraagde huur ten opzichte van de maximale huur bij
Elkien lager dan de benchmark in Nederland. We lopen
ondertussen een deel daarvan in door harmonisatie van
huur bij mutatie.
Anderzijds is ook dit jaar het bedrag van de exploitatie
kosten gunstiger dan gemiddeld. Dit, terwijl de
exploitatiekosten landelijk gemiddeld ook al een daling
laten zien. Het is mede te danken aan het besluit
om de kosten sterk terug te brengen (daling van
onderhoudskosten heeft hier het grootste effect).
De mutatie van het indirecte rendement van Elkien is dit
jaar gelijk aan het landelijke cijfer. Het blijkt dat steeds
meer complexen financieel gunstiger doorgeëxploiteerd
dan uitgepond kunnen worden, wat aannemelijk maakt
dat toekomstige wijzigingen dichter bij het landelijke
beeld zullen blijven. Het effect van de leegwaarde is
daarmee immers minder groot.
Er heeft voor Elkien een daling van meer dan 25% van
de indirecte waarde in 4 jaar plaatsgevonden.

Indirect

Beleidseffect
Elkien
Benchmark
Relatief

1,70%

1,70%

1,60%

0,90%

-0,40%

-0,40%

-0,30%

0,20%
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Factsheet V:

Leefbaarheid
Investeringen in Leefbaarheid
In 2012 zijn veel investeringen gedaan om buurten
te versterken en is bijzondere inspanning geleverd
om het project De Buur(t) Versterkt te borgen. Er zijn
presentaties gegeven aan onze stakeholders zoals
gemeenten, welzijnsinstellingen en huurdersorganisaties
en er is een mailing is verstuurd.
Voor de begroting van 2012 was een budget
beschikbaar van afgerond € 1,2 miljoen en daarvan is
uiteindelijk voor € 1 miljoen gerealiseerd. Dat minder
is uitgegeven ligt in het niet doorgaan van de realisatie
onderruimtes Bilgaard vanwege onvoldoende draagvlak
en het doorschuiven van krimpbegeleiding van enkele
kernen naar 2013. Ook bleef het aantal initiatieven,
passend binnen de kaders van De Buur(t) Versterkt,
achter bij de verwachting. Op het platteland zien we
dat meer initiatieven loskomen die passen bij De Buur(t)
Versterkt dan in de stad Leeuwarden en dat komt mede
doordat in Leeuwarden onder de wijkaanpak en in
aandachtswijk Heechterp Schieringen al veel gedaan is.
In 2012 is op het platteland voor ongeveer € 150.000,geïnvesteerd in 20 projecten die de dorpen versterken.
Hieronder volgen nog enkele voorbeeldprojecten die in
2012 gerealiseerd zijn en voorbeelden op welke wijze
wij met diverse lokale partijen vorm geven en samen
meer bereiken op het terrein van leefbaarheid.

Leefbaarheid Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden, Elkien en WoonFriesland
hebben in april van 2012 samen het Leeuwarder Bestek

ondertekend. In het Leeuwarder bestek staan de
samenwerkingsafspraken voor de periode 2012-2016.
De drie partijen zijn gestart met het opstellen van een
gezamenlijke visie op het wonen in de stad Leeuwarden.
In het bestek zijn vervolgens afspraken gemaakt op
het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente
Leeuwarden. Naast de harde afspraken over prestaties
die we leveren zijn ook procesafspraken gemaakt over
samenwerkingen die gestart worden of gezamenlijke
uitgangspunten die geformuleerd gaan worden. Behalve
de drie partners die het bestek ondertekenden zijn
inmiddels diverse maatschappelijke organisaties betrokken
bij het Leeuwarder Bestek en de uitwerking daarvan.
Jaarlijks worden de uitgevoerde (woningbouw-) plannen
getoetst aan de visie en wordt er voor ieder jaar een
uitvoeringsprogramma opgesteld voor de fysieke en sociale
investeringen die partijen het komende jaar gaan doen.

In de wijk zijn zogenoemde wijkprojectgroepen die
gezamenlijk monitoren of de plannen tot uitvoering
komen. In deze wijkprojectgroep nemen zowel
professionals als bewoners deel die meedenken en
meebeslissen over de plannen. Waar dat kan, helpen
bewoners ook in de uitvoering van de plannen.
De kracht van de wijkaanpak zit dan ook in de
samenwerking tussen de diverse betrokkenen.

Om zes wijken in Leeuwarden een positieve impuls
te geven werken de Gemeente Leeuwarden en de
corporaties WoonFriesland en Elkien samen in de
wijkaanpak. Inmiddels is de wijkaanpak drie jaar
onderweg en loopt door tot en met 2014.
De wijkaanpak betekent dat we preventief en
gezamenlijk aan de slag gaan om wijken een boost
te geven. Inmiddels zijn er al veel resultaten geboekt
samen met bewoners en professionals.

In de wijk Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek hebben we
samen met de bewoners bij 115 woningen schuttingen
geplaatst. Dit was voor ons de afronding van een
ingrijpende woningverbetering. De bewoners zijn vanaf
de start intensief betrokken geweest bij het project,
zo hebben we een koffieochtend georganiseerd om
onze plannen toe te lichten en aan te geven wat er van
de bewoners verwacht werd. Daar gaven 15 bewoners
zich op om mee te helpen bij het opruimen van de oude
schuttingen en het plaatsen van de nieuwe. Zij hebben
hun tuinen opgeknapt en hebben dankzij het project
meer contact met hun buren.

Elke wijk heeft een wijkaanjager. Elkien is wijkaanjager
in het Valeriuskwartier en de Schepenbuurt.
De plannen voor de wijk staan beschreven in het
wijkactieplan en omvatten zowel acties op sociaal als
fysiek vlak. De wijkactieplannen zijn opgesteld samen
met de partners en de bewoners van de wijken.
De centrale thema’s in de wijkactieplannen zijn:
schoon, heel, veilig en vriendelijk.

Voorbeelden van de resultaten in de Schepenbuurt:
aanleg speeltuin, herinrichting groen eengezinswoningen
Schouwstraat/Jolstraat/Boeierstraat, aanpak tuinen flats
Elkien, verbetering entree buurthuis It Skiphûs. Voor
beelden van de resultaten in het Valeriuskwartier: aanpak
openbaar groen school, herinrichting Telemannstraat,
plannen voor groenstrook tussen Valeriuskwartier en
Westeinde, aanpak tuinen flats Valeriuskwartier.

De wijk Nijlân is ook één van de wijken van de
wijkaanpak. Elkien is daar bezig met de vernieuwing
van de west Indische buurt. De verhuisstroom in het
herstructureringsgebied in de wijk Nijlân is in 2012 op
gang gekomen. In het voortraject van huisbezoeken,

informatieavonden en spreekuren is duidelijk geworden
dat de aangekondigde sloop een ingrijpende
gebeurtenis is voor de bewoners. Wij hebben ingeschat
dat ongeveer 30 bewoners uit de wijk individuele
ondersteuning kunnen gebruiken. Dat kan praktische
hulp zijn, maar ook begeleiding in de zin van sociale
problematiek. Om dit in goede banen te leiden is
een beroep gedaan op Welzijn Centraal. Met deze
instelling hebben wij een overeenkomst opgesteld voor
de sociale begeleiding van individuen die dat nodig
hebben. Samen met Welzijn Centraal wordt gekeken
welke trajecten gedurende het project worden ingezet
op de hulpbehoevenden. Met de overeenkomst is een
bedrag gemoeid van € 33.000,- waarbij wij bepalen wie
hulp nodig heeft en wanneer.
In een aantal wijken van de stad nemen we deel aan
spreekuren in de wijk, samen met WoonFriesland,
Welzijn Centraal, Palet en de politie. Tijdens die
spreekuren kunnen bewoners langskomen met vragen
en problemen. We merken dat het positief werkt om
geregeld zichtbaar aanwezig te zijn en korte lijnen te
hebben met andere instanties.
Ook werken we intensief samen met Buurtbemiddeling.
Dit is een onderdeel van Welzijn Centraal, waarbij
vrijwilligers bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewo
ners. Elkien draagt financieel bij aan buurtbemiddeling en
maakt gebruik van de diensten die zij leveren.
Naast deze samenwerking onderhouden we
in Leeuwarden intensief contact met diverse
maatschappelijke organisaties, zoals Verslavingszorg
Noord Nederland, Limor, Zienn en Fier Fryslân. Door ons
uitgebreide netwerk in de stad hebben we korte lijnen
als er sprake is van overlast of aanvragen voor urgenties.

In de wijk Heechterp Schieringen zijn wij, samen
met de gemeente Leeuwarden en WoonFriesland,
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
wijkactieplan dat voor deze wijk, als één van de
krachtwijken van Nederland, opgesteld is. Belangrijk
onderdeel is het Frontlijnteam. Dit is een samenwerking
van verschillende eerstelijns hulpverleningsinstanties
ten behoeve van de huishoudens in de wijk. Elkien
werkt intensief samen met het Frontlijnteam.
Daardoor hebben wij ook in 2012 veel huisuitzettingen
kunnen voorkomen en actief kunnen reageren op
overlastsituaties en huurachterstanden.

Leefbaarheid Platteland
In 2012 hebben we investeringen gedaan in het
versterken van de leefbaarheid in buurten en wijken. Deze
projecten, veelal geïnitieerd door bewoners, hebben wij
gefaciliteerd en samen met bewoners en belanghouders
gerealiseerd. Hieronder een beschrijving van een aantal
van deze projecten. De maatwerk methodiek hebben we
verder ontwikkeld als middel om de krimp waar we in een
aantal dorpen mee te maken krijgen goed te begeleiden
en de buurtmeter als instrument waar we de leefbaarheid
in buurten en wijken mee kunnen meten.

vorm te geven. Het resultaat van het doorlopen van de
methodiek is:
•	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 leefbaarheid en vitaliteit (De
Buur(t) Versterkt). De visie wordt gedragen door
de dorpsbewoners, de gemeente, Elkien en andere
betrokken instanties;
•	de woonvisie is gebaseerd op de uitkomsten van de
transformatieopgave;
•	de dorpsbewoners zijn zich meer bewust van
hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van
toekomstbestendige oplossingen;
•	in de deelnemende dorpen is duidelijkheid over de
concrete en toekomstige woningbehoefte;
•	in de deelnemende dorpen is een toename van de
betrokkenheid van de bewoners met elkaar en met
het dorp (De Buur(t) Versterkt);
•	in de deelnemende dorpen is sprake van vergroting en
bewustwording van de kennis van de dorpsbewoners
en het dorpsbelang met betrekking tot uitvoering van
mogelijke projecten (De Buur(t) Versterkt).

Maatwerkmethodiek/krimpbegeleiding
In navolging op De Buur(t) Versterkt is de
maatwerkmethodiek voor krimpbegeleiding ontwikkeld.
Deze methodiek heeft tot doel om op integrale wijze
een toekomstvisie op een dorp te ontwikkelen zodat
integrale plannen voor de toekomstige krimpopgave en
demografische veranderingen kunnen worden gemaakt.
Door een sociaal-maatschappelijke toets toe te passen
kan een kwaliteitsslag plaatsvinden. Hierdoor kan het
dorp gefundeerd keuzes maken en tevens wordt er
draagvlak gecreëerd om de begeleiding van de krimp
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In 2012 zijn we verder gegaan met de maatwerkmethodiek
in Kimswerd. Daarnaast zijn we begonnen met de
uitrol van de methodiek in Wons, Easterlittens en
Sibrandabuorren en Tersoal. In Easterein en in Oudega zijn
we gestart om de methodiek te gebruiken als voortraject
voor wijkvernieuwing.

Buurtmeter
De buurtmeter is door Elkien bedacht en geïnitieerd en
samen met de gemeente Súdwest Fryslân en collega
corporatie Accolade verder ontwikkeld om inzichtelijk te
krijgen hoe bewoners de leefbaarheid in het eigen dorp
of wijk ervaren. Door middel van een checklist wordt
inzichtelijk gemaakt welke effecten investeringen hebben
op het verbeteren van de leefbaarheid van een dorp en
wijk. Hierbij gaat het vooral om de sociale verbondenheid
en vitaliteit in dorp en wijk; de ‘zachte kant’. Door het
tweejaarlijks invullen van een checklist wordt transparant
gemaakt hoe de leefbaarheid in een dorp zich ontwikkelt
en kan in beeld worden gebracht welke ontwikkelingen
en investeringen hierop van invloed zijn geweest.
We hebben met de gemeente Súdwest Fryslân
afspraken gemaakt om in 2012 te starten met de
dorpen waar Elkien bezit heeft. Súdwest Fryslân
heeft hier ook belang bij omdat zij hiermee een
contactmoment voor hun dorpen coördinatoren krijgt.
De planning, afstemming met de gemeente en de
beperkte beschikbaarheid van de vrijwillige besturen
van dorpsbelang en inwoners van dorp en wijk heeft
gezorgd voor een klein aantal dorpen en wijken dat in
2012 bevraagd is, maar er wordt voortgang geboekt.

Project Dorpshuis “Yn de Mande” Welsrijp
Een werkgroep uit het dorp heeft in samenwerking
met de Stichting Dorpshuis een verbouwing van

het dorpshuis gerealiseerd. Het doel was om het
dorpshuis aantrekkelijker te maken voor de jeugd van
12-16 jaar. Er is onderzoek gedaan onder de jeugd
in Welsrijp waaruit naar voren is gekomen dat er
behoefte was aan een “eigen” ruimte. Tevens zijn er
nog een aantal zaken aangepast, zoals: het dorpshuis
duurzamer te maken, dit komt de exploitatie ten
goede, het updaten van de geluidsinstallaties in de
grote zaal en het realiseren van een kastenwand
voor de peuterspeelzaal. Door de aanpassing van de
peuterspeelzaal is het gevaar geweken, dat jonge
ouders uitwijken naar andere dorpen. Het algehele
doel om het dorpshuis beter en optimaler te benutten,
zodat verschillende groepen uit het dorp in het
dorpshuis kunnen samenkomen en activiteiten met
elkaar kunnen ontplooien, is ruimschoots gehaald.
Voor de dekking zijn verschillende fondsen bereid
gevonden een bedrag ter beschikking te stellen, naast
de gemeente en Elkien. Door zelfwerkzaamheid uit het
dorp zijn de kosten beperkt gebleven. Elkien wordt
in dergelijke projecten vaak gebruikt als betrouwbare
aanjager voor meerdere partijen, die willen investeren
in leefbaarheid. Die integrale manier komt de
leefbaarheid in de dorpen ten goede.

Project Dorpscentrum Weidum e.o.
Een bouwcommissie uit het dorp heeft in samenwerking
met de Stichting Dorpscentrum Weidum e.o. de
uitbreiding van het dorpshuis gerealiseerd. De aanleiding
was dat er vanuit het dorp behoefte was aan uitbreiding
van de kleine zaal. Voor de plannen is er onder de
gebruikers een inventarisatie gemaakt om aan zoveel
mogelijk relevante wensen tegemoet te kunnen komen.
Door een schuifwand aan te brengen tussen de grote
en de kleine zaal zijn er meer mogelijkheden om
nieuwe activiteiten te organiseren, zoals: jongeren die

ouderen iets leren over social media, activiteiten voor de
minderheidsgroeperingen in het dorp, jeugdtoneel, de
jaarlijkse kerstmaaltijd voor het gehele dorp en de kroeg
op zondag. De bar voldeed niet meer aan de Arbo-regels
en tevens zijn er energetische aanpassingen aangebracht.
Bij de verbouwing is zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van de ondernemers uit het dorp. Het voordeel hiervan
is dat dit ook de huurders van Elkien ten goede komt,
omdat zij in dienst zijn bij die ondernemers. Het plaatse
lijke bouwbedrijf heeft het goed gevonden, dat de
werknemers ook op zaterdag en in de avonduren op
vrijwillige basis mee konden bouwen. De installateur uit
het dorp heeft de coördinatie op zich genomen voor
2 eenmansbedrijfjes uit het dorp voor het installatiewerk
en dakbedekking. Het grondwerk is ook door plaatselijke
zzp-ers uitgevoerd. Kortom voor het dorp, door het dorp!
De kosten zijn grotendeels door de stichting zelf betaald
(€ 215,000,-). Naast Elkien heeft een aantal fondsen
meebetaald en is er veel zelfwerkzaamheid verricht.

geproduceerd door een warmtepomp, die warmte onttrekt
uit de bodem en door zonnecollectoren op één van de
daken. Verder is het gebouw extreem geïsoleerd. Het dorp
heeft nog een aantal plannen waaronder het opzetten van
een groene speel- en leefomgeving rond de school, maar
ook op het gebied van maatschappelijke voorzieningen in
het dorp. Het dorp wil met de huidige bezuinigingen een
eigen maatschappelijke onderneming opzetten, die kan
opereren vanuit een goed geoutilleerd gebouw met lage
exploitatiekosten en goede vooruitzichten.
De nieuwbouw heeft ongeveer 1,5 miljoen gekost.
Een derde komt hiervan ten laste van het dorpshuis.
Met veel zelfwerkzaamheid en allerlei acties in het dorp
is het allemaal gelukt. Naast de gemeente en een aantal
fondsen heeft Elkien, naast het duurzame advies, ook een
bedrag beschikbaar gesteld.

Medio 2012 vroegen huurders die rond dit verwilderde
binnenterrein van 10 meter breed en 60 meter lang
wonen, aan Elkien om een snelle opwaardering.
Elkien heeft in het kader van haar nieuwe beleid De Buurt
Versterkt het initiatief bij de buurt zelf gelegd. De buurt
mocht aangeven welke behoefte er was. Voorwaarde was
dat ze de handen zelf uit de mouwen moesten steken en
aantoonbaar moesten maken welke meerwaarde deze
actie had voor de leefbaarheid in de wijk.

Project Woudsend

De buurt kwam met het voorstel om 17 extra parkeer
plekken aan te leggen. De motivatie was dat dit de
toenemende parkeerdruk in de wijk zou wegnemen en
de veiligheid voor de spelende jeugd zou vergroten.
Door de gezamenlijke aanpak zou de onderlinge
samenhang tussen de bewoners in wijk worden
versterkt. Aannemer Appie Faber heeft in opdracht van
Elkien alle materialen geleverd en het project begeleid.

Betreft: Het opwaarderen van een verwilderd binnenterrein
tussen de huurwoningen gelegen aan Kleasterstrjitte,
Paterstrjitte en Prof. T. Brandsmastrjitte te Woudsend.

In zes weken tijd hebben de bewoners het braakliggend
terrein omgetoverd in een parkeerterrein van 600 m2.

7 september 2012

17 oktober 2012

Vrijdag 19 oktober is het terrein feestelijk geopend.
Het realiseren van dit project heeft tot veel positieve
reacties geleid in Woudsend zelf en in de regionale pers.

Kleine projecten
Voetbalkooi-Uitwellingerga
Doel: de jeugd in de buurt een eigen speelvoorziening
geven en de jeugd van het tweelingdorp OppenhuizenUitwellingerga ontmoeten. De jeugd heeft zelf de handen
uit de mouwen gestoken om de kosten te drukken.
Daarnaast hebben de gemeente en dorpsbelang het
grootste deel voor hun rekening genomen.

Graffiti workshop-Wiuwert

Project Dorpsschoolhuis Pingjum
De werkgroep dorpsschoolhuis is er in geslaagd om een
prachtige combinatie tot stand te brengen van de school
en het dorpshuis in één duurzaam gebouw. In 2009 wilde
de gemeente de gymzaal afstoten. Op hetzelfde moment
was er ook behoefte aan een nieuwe school. Elkien heeft
bij de start al haar duurzame knowhow beschikbaar gesteld
door een advies te geven over de gymzaal.
Door de plaatselijke architect is een gebouw ontworpen
in combinatie met de oude gymzaal. Naast het dorpshuis
en de school heeft ook de “Lytse Bieb” een onderkomen
in het nieuwe gebouw gekregen. Dankzij een flinke
financiële bijdrage van Dorpsmolen Pingjum is het mo
gelijk geworden dat er voor de verwarming geen energie
hoeft te worden ingekocht. De benodigde warmte wordt

De bewoners hebben meer dan 30.000 straatstenen
gelegd en 60 meter hekwerk met energie neutrale
verlichting aangebracht.

Doel: een betere integratie van de jeugd met
volwassenen. Door deze groepen samen te laten
werken, wordt er meer begrip voor elkaar gekweekt.
Daarnaast: de skatebaan meer elan geven door deze
te aantrekkelijker te maken. Dorpsbelang heeft zelf het
grootste deel bekostigd.
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Factsheet VI:

Wonen en zorg
Onze rol in Wonen en Zorg
Binnen de prestatievelden: ‘Goed wonen voor
de doelgroep’ en ‘Wonen en Zorg’ maken wij
keuzes voor gebieden die dicht(er) bij onze eigen
verantwoordelijkheid liggen. Wij zien de noodzaak
om bij te dragen aan zorg en welzijn in het licht van
de gaande vergrijzing. Vanuit onze kerntaak richten
wij ons vooral op de vastgoedcomponent in de zorg
en het samenwerken met andere partijen. Wij zetten
ons in voor de eigen woningen, voor bewoners en
klanten die daarin wonen of voor het huisvesten van
de organisaties die cliënten bedienen. Elkien neemt
geen verantwoordelijkheden op het gebied van zorg
en welzijn over.
Onze rol als vastgoedbeheerder voor organisaties die
zorg verlenen verandert, sinds 1 januari 2013 krijgen
cliënten met een zorgzwaartepakket 1 en 2 niet langer
een verblijfsindicatie. Hierdoor krijgen organisaties die
intramurale zorg verlenen minder cliënten en Elkien
meer zorgbehoevende huurders.
Hoe de ontwikkelingen binnen de zorg verder verlopen,
kunnen wij nog niet overzien. In 2012 hebben wij
hierom ten aanzien van doorontwikkelen van het beleid
op het prestatieveld ‘Wonen en Zorg’ pas op de plaats
gemaakt. In samenspraak met zorgpartijen kijken we
wat de mogelijkheden zijn om ook in de toekomst op
een passende manier wonen en zorg te combineren.

Woon-zorgcomplexen
In onze woningportefeuille hebben we aantal
woon-zorgcomplexen. Kenmerkend voor woon-

zorgcomplexen is dat het huurcontract met de
zorgverlener is afgesloten, de bewoners hebben een
huurcontract met de zorgverlener. De complexen zijn:
• Looiersbuurt, Bolsward
• Laag Bolwerk, Bolsward
• Kerkeburen, Makkum
• De Hoop, Gorredijk
• Vitusdijk, Blauwhuis
• Aylvastate, Witmarsum
• Mienskipssintrum Leppehiem, Akkrum
• De Miente, Gorredijk
• Tollewei, Heeg
• Nij Ylostins, IJlst
Naast deze woon-zorgcomplexen biedt Elkien
woningen aan waar zorg gemakkelijk aangeboden kan
worden, nultreden woningen en aanleunwoningen.

Nultreden woningen
Op 1 januari 2012 hadden wij 4.181 nultreden woningen
in bezit. In het afgelopen jaar zijn 31 nultreden
toegevoegd aan ons bezit door middel van nieuwbouw
en is ons bezit afgenomen met 37 door sloop en
verkoop. Aan het einde van het jaar hebben wij 4.175
nultreden woningen in bezit.
•	Burgum, De Amberbeam, appartementen, nieuwbouw;
•	Grou, Mr P Jelles Troelstrawei, appartementen,
nieuwbouw.

Specifieke Ouderenprojecten
•	Burgum, De Amberbeam, seniorenwoningen,
nieuwbouw (19);
• Gorredijk, Stokerij, seniorenwoningen, nieuwbouw (12);
• Grou, Kanaalstraat, seniorenwoningen, nieuwbouw (6);
•	Grou, Mr P Jelles Troelstrawei, seniorenwoningen,
nieuwbouw (12);
• Warten, Rounwei, seniorenwoningen, nieuwbouw (6);

Multifunctionele accommodaties
Multifunctionele accommodaties spelen een
belangrijke rol in de leefbaarheid van dorpen en
wijken. Ze zijn de plek voor activiteiten in een dorp
of wijk en daarmee ook dé plek waar inwoners elkaar
ontmoeten. Wij worden regelmatig gevraagd mee
te denken over, mee te werken aan of bij te dragen
aan de nieuw- of verbouw van multifunctionele
accommodaties. In factsheet 5, leefbaarheid, wordt
aangegeven dat Elkien in 2012 een financiële bijdrage
heeft geleverd aan de verbouwing van
3 multifunctionele accommodaties.

Stichting GEEF
GEEF staat voor Gezondheid Expertise en Educatie
centrum Friesland. GEEF is in 2007 opgericht door
drie partijen: de KwadrantGroep, De Friesland
Zorgverzekeraar en Woningcorporatie Elkien.
Inmiddels heeft GEEF 12 participanten: Accolade,
De Bouwvereniging, Elkien, WoonFriesland,
Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland,
KwadrantGroep, Thuiszorg Zuidwest Friesland,
Zorggroep Noorderbreedte, De Friesland
Zorgverzekeraar, NHL hogeschool en ROC Friese
Poort. 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,
comfortabeler en gemakkelijker te maken.

blijven wonen van senioren en (chronisch) zieken.
GEEF heeft daarbij de volgende doelen:
•	Het bijeenbrengen van Friese en noordelijke
organisaties en personen die verbeteringen nastreven
op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het
gebruik van woonzorgtechnologie ten behoeve van
preventie en zelfredzaamheid.
•	Het samenbrengen en toegankelijk maken van alle
voorhanden zijnde kennis en ervaring op het terrein van
mensgerichte (zorg)technologie waaronder woonzorgen woonserviceconcepten, telehealth, telecare,
domotica en woon- en leefomgeving aanpassingen.
•	Het doen van onderzoek, het geven van advies en het
implementeren van het aanbod van nieuwe producten
en diensten.

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
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Factsheet VII:

Corporate Governance
Corporate Governance structuur
Normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie,
externe verantwoording en financiële beheersing
Elkien onderschrijft de uitgangspunten van de Governance
code Woningcorporaties en de AedesCode. Deze codes
benoemen de kwaliteitseisen, waarden, normen en regels
die wij zowel intern als extern hanteren en waarop we ook
aanspreekbaar zijn. Doel is het vaststellen van normen
voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe
verantwoording en financiële beheersing.

De uitwerking
We hebben de Governancecode Woningcorporaties en
de AedesCode uitgewerkt in de volgende documenten:
• Integriteitscode;
• Klokkenluidersregeling;
• Reglement voor de Raad van Commissarissen;
• Profielschets voor de Raad van Commissarissen;
•	Samenstelling Raad van Commissarissen (inclusief
rooster van aftreden).
U vindt deze documenten op onze website www.elkien.nl.

Visitatie
In 2012 is Elkien als fusie-corporatie voor het eerst
gevisiteerd. Deze visitatie is door Raeflex uitgevoerd
op basis van de 4.0-versie van Maatschappelijke
visitatie woningcorporaties (Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland, december 2010) en
vond plaats tussen mei 2012 en december 2012.
In haar eindrapport waardeert de visitatiecommissie
Elkien met een 7,1 en Elkien scoort daarmee boven de

norm. Het is een resultaat om trots op te zijn, zo kort
nadat de fusie heeft plaatsgevonden.

bevindingen van de visitatiecommissie zijn te vinden op
onze website www.elkien.nl.

De cijfers van de afzonderlijke prestatievelden zijn
met 7,1 en 7,2 evenwichtig. Elkien scoort vooral ruim
voldoende tot goed op de prestatievelden huisvesting
van de primaire doelgroep, financieel beheer,
vermogensinzet en besturing. Alleen het presteren
volgens de belanghouders valt met gemiddeld 6,7
enigszins uit de toon. Uit de analyse blijkt dat vooral
gemeenten kritisch zijn over Elkien. De commissie
geeft in haar rapport aan dat dit minder met de
daadwerkelijke prestaties te maken heeft, maar meer
met de beleving en toekomstverwachtingen.
We begrijpen de zorgen bij de gemeenten over de
woningmarktontwikkelingen en de verminderde
investeringskracht van de corporaties, vooral
veroorzaakt door de verslechterende economische
omstandigheden en politieke besluitvorming.

Organogram

Elkien ziet de visitatie als een leermoment en gaat met
de bevindingen van de visitatiecommissie aan de slag. De
visitatiecommissie heeft in haar rapport aangegeven dat
samenwerking met andere partijen onontbeerlijk is. Wij
onderschrijven dat. Daarom zullen we ons de komende tijd
meer richten op de relatie en een goede communicatie
met belanghouders. In het belang van een goede
samenwerking op het gebied van en leefbaarheid in Fryslân
zijn wij bereid hier een voortrekkersrol in te vervullen.
We zijn tevreden met een 7,1, maar gaan de komende
jaren aan de slag met verdere verbetering. De huidige
onzekere (politieke) tijd, waarin blijkbaar ook de
corporaties onder druk staan, vraagt om alertheid
en pro-actief acteren op de ontwikkelingen die op
ons afkomen. Het volledige visitatierapport en de

Ons organogram staat op pagina 24 van het jaarverslag.

Bestuur

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 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd bestonden, die gerespecteerd worden.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
het bestuur zijn in artikel 10 van de statuten omschreven
en nader uitgewerkt in het bestuursreglement. Het
reglement heeft een interne werking. Het reglement is niet
gepubliceerd op de website, volgens de codes is dit ook
niet nodig. In het verslag Raad van Commissarissen staat
meer informatie over de beloning van het bestuur, het
remuneratierapport en eventuele tegenstrijdige belangen.

Alle nevenfuncties waren onbezoldigd.

Nevenfuncties Bestuurder

Raad van Commissarissen en kerncommissies

In 2012 oefende A. Bonnema de volgende
nevenfuncties uit:
•	bestuurslid van de Vereniging van Friese
Woningcorporaties (secretaris en penningmeester);
•	lid Corporatiewerkgroep van het Noorden (voorheen
stuurgroep Convenant van het Noorden);
• lid Regieraad Bouw Noord;
•	lid (namens Vereniging Friese Woningcorporaties) van
provinciaal Wenjen Oerlis Fryslân;
• lid Lighthouse Club departement Fryslân;
• voorzitter CDA afdeling Heerenveen;
• lid Club Diplomatique Fan Fryslân;
• lid VNO/NCW;
• lid Staverdens Genootschap;
• lid Ark Fryslân (penningmeester)lid VNO/NCW;
• lid GEEF (penningmeester);
•	lid Nederlandse Vereniging Bestuurders
Woningcorporaties NBVW;
• lid Vitale Noorden.

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

• 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.

Toepassing van de code

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 accountant 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).

Elkien onderschrijft de Governancecode
Woningcorporaties. Daarbij maken we de volgende
uitzonderingen:
• 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.
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Het belangrijkste risico in 2012 is de derivatenverplichting
en financiering. Voor een uitgebreide beschrijving van
dit risico en de genomen beheersmaatregelen wordt
verwezen naar de factsheet financiële continuïteit. Tot nu
toe heeft Elkien kunnen voldoen aan haar verplichtingen.

Structuur

Afstoten

Beheer
bestaande
voorraad

Risicomanagement Prestatiemanagement

Informatie
voorziening

In 2012 zijn de belangrijkste risico’s die samenhangen
met het realiseren van onze strategische doelstellingen
in kaart gebracht. De basis van de risico analyse bestaat
uit de strategisch doelen van Elkien, de activiteiten die
moeten garanderen dat Elkien haar strategie realiseert
(kritieke succesfactoren) en de risico’s die realisatie
van de succesfactoren beïnvloeden. De analyse heeft
geresulteerd in een strategiekaart met zeven risico’s:

Een aanzienlijk deel van de risico’s bestaat uit zaken
die niet alleen voor Elkien gelden, maar voor de gehele
sector. In dergelijke gevallen is de uitdaging doorgaans
niet het beheersen van het risico, maar om hier vooral
beter dan collega-corporaties mee om te gaan of op te
anticiperen. Dergelijke risico’s bieden in dit opzicht vaak
een kans en aangezien de sector de neiging heeft om niet
gezamenlijk maar vooral individualistisch op te trekken lijkt
er ruimte te bestaan voor Elkien om een relatief voordeel
te pakken door tijdig en slim te opereren. Van belang
hierbij is het proactief handelen van onze medewerkers.

Governance

Inkoop
processen

1. Risicoprofiel Elkien

In 2013 vindt per kwartaal overleg plaats tussen risicoeigenaar en sectordirecteur over de actualiteit van het risico
en de strategierealisatie. In de kwartaalrapportage wordt
gerapporteerd over de mate van beheersing van de risico’s.

Woonruimte
verdeling

1. Risicoprofiel Elkien
2. Beschrijving risicomanagementsysteem
3. In-control verklaring

Elkien heeft heldere ambities op het vlak van interne
beheersing. Op langere termijn moet dit er toe leiden dat
een In Control Statement (ICS) kan worden afgegeven
door de Directeur bestuurder. Het ICS huis (zie hieronder)
beschrijft aan welke zaken Elkien moet voldoen om
“in control” te zijn.

Fiscale
processen

Bovendien nemen we deel in:
• de Regieraad Bouw van Bouwend Nederland;
•	Fundeon, voor stageplaatsen en ontwikkelen
van bouwtalent;
•	Roeg en Roem, een noordelijk kennisplatform voor
dorps- en wijkvernieuwing
• GEEF
• Vitale Noorden

In deze factsheet wordt gerapporteerd over de risico’s
die Elkien in 2012 heeft gelopen en over de wijze
waarop Elkien in control is. De rapportage bestaat
uit drie componenten die met elkaar samenhangen:

De risico’s zijn door de risico-eigenaren verder uitgewerkt in
risicokaarten waarin een uitspraak van de actuele toestand
rondom de risico’s is opgenomen, evenals de wijze van
monitoring van de risico’s.

2. Beschrijving risicomanagementsysteem

Financiering

Aedes, Vereniging van Friese Woningcorporaties,
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties,
VNO-NCW.
Elkien is lid van Aedes, de vereniging van
woningcorporaties. We nemen ook deel aan de AeDex/
IPD Corporatie Vastgoedindex. Verder zijn we lid van:
• de Vereniging van Friese Woningcorporaties;
•	de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties;
• VNO-NCW;
•	Corporatie Werkgroep van het Noorden (vervolg
Convenant v/h Noorden)
•	Wenjen Oerlis
•	De Nederlandse Vereniging Bestuurders
Woningcorporaties NVBW

Elkien heeft risicomanagement hoog op de agenda
staan. Een risico is een onverwachte gebeurtenis die
op een of andere manier het behalen van doelstellingen
beïnvloedt. We willen Elkien op koers houden met
onze doelen in het vizier. Door grip te hebben op onze
bedrijfsprocessen kunnen we tijdig reageren dan wel
bijsturen waardoor maatschappelijke en financiële
doelstellingen efficiënter en effectiever kunnen worden
behaald. Bovendien zorgt een goede beheersing
van onze processen voor betrouwbare stuur- en
verantwoordingsinformatie. En het waarborgt dat we
regels en wettelijke voorschriften juist naleven.

Elkien kan niet voldoen aan de nieuwe eisen van het CFV
om een liquiditeitsbuffer aan te houden van 2% beneden
de actuele rente, wel aan de eis van 1%, zoals blijkt uit de
uitgevoerde stresstest per 31 december 2012.

HRM
Processen

Lidmaatschappen

Risicomanagement

•	Kwaliteit en beschikbaarheid van management
& medewerkers
• Landelijke en lokale politiek
• Stakeholders
• Ontwikkelingen in de koop- en huurmarkt
• Onbeheersbare kosten woningbezit
• Derivatenverplichting en financiering
• Plannen kunnen niet meer gefinancierd worden

Portfolio
projectontwikkeling

Verbindingen en
lidmaatschappen

Factsheet IX:

Juridische
processen

Factsheet VIII:

Compliance en rechtmatigheid
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Het In Control Statement (ICS) wordt afgegeven als we
op elk moment de volgende vragen met “ja” kunnen
beantwoorden:

Audit
Inkomenstoetsing
Projecten (nieuwbouw, WVB)

• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen goed?
•	Hebben we de juiste stuur- en
verantwoordingsinformatie?
• Is alles conform wet- en regelgeving?

Sociaal beheer

In 2012 zijn stappen voorwaarts gezet om deze
ambitie te verwezenlijken. In dit onderdeel wordt
inzicht gegeven in de wijze waarop risicobeheersing
plaatsvindt en de werking ervan.

Verkoop

PDCA2

Incidentenbeheer

In het project PDCA2 is gewerkt aan de instrumentele
inrichtingskant van procesmanagement en het toetsen
van de verrichting van de ontwikkelde instrumenten.
Het project heeft geresulteerd in procesbeschrijvingen,
kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), risico’s en
beheersmaatregelen, heldere omschrijving van
taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden
en auditrapportages. Naar aanleiding van het
project dienstverleningsoptimalisatie zijn de
klantcontactprocessen weer herzien.

In- en uitdiensttreding

Interne audits
Het management is verantwoordelijk voor opzet,
bestaan en werking van de interne beheers
maatregelen. De werking wordt getoetst door
Control. De bevindingen worden besproken met de
proceseigenaren en uiteindelijk met de directie.
Een samenvatting van de resultaten van de audits
wordt besproken met de auditcommissie. In 2012 zijn
de volgende audits uitgevoerd:

Score

Salarissen
Huurharmonisatie (verhuur)
Betalingsverkeer
Rente & Aflossing
Contractonderhoud
Reparatieverzoeken
Planmatig Onderhoud

Huuradministratie en –incasso
Budgetbeheer
Treasury
De buur(t) versterkt

Legenda van het “kleur-oordeel”:
Groen =	Het proces wordt voldoende beheerst, kleine
aanpassingen zijn gewenst;
Blauw = 	Verbetering van het proces is gewenst. De
aandachtspunten dienen te worden ingevoerd;
Rood = 	Verbetering van het proces is noodzakelijk.
De aandachtspunten dienen zo spoedig
mogelijk te worden ingevoerd.

Structureel overleg

Aanbevelingen risicoscan

Ook is veel aandacht voor de zachte ontwikkelkant,
cultuur & gedrag staan hoog op de agenda van het
management. De focus ligt op het creëren van een
cultuur waarin het nemen van verantwoordelijkheid
en een transparante opstelling vanzelfsprekend is.
Dit wordt gerealiseerd door te sturen op resultaaten procesverantwoordelijkheid.

De aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde
risicoscan zijn in 2012 opgevolgd. De aanbevelingen
betroffen vooral de projectactiviteiten. Deze zijn door het
lijnmanagement opgevolgd en de resultaten hiervan zijn
door de afdeling control beoordeeld. De beoordeling
van de projectactiviteiten wordt hieronder vermeld in
een zogenaamde in control statement.

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

3. In-control verklaring

Tax Control Framework
Een Tax Control Framework (TCF) is een fiscaal risico
beheersing- en controlesysteem dat onderdeel gaat
uitmaken van het totale risicobeheersings- en controle
systeem van Elkien. Het omvat (1) het fiscale beleid,
opgenomen in het fiscale statuut, (2) een overzicht en
indeling van fiscale verantwoordelijkheden weergegeven
in een controle matrix per relevant proces en (3) interne
procedures en beheersmaatregelen met betrekking tot
aangiften loonheffing, btw en vennootschapsbelasting.
Dit raamwerk zorgt ervoor dat een organisatie meer
controle heeft over fiscaliteit. TCF kan fiscale fouten
voorkomen, fiscale kansen op tijd identificeren
en correcte aangiftes indienen. TCF helpt bij het
communiceren naar toezichthouders, accountant en de
belastingdienst dat Elkien haar fiscale zaken beheerst.
Veel van de genoemde maatregelen waren aanwezig,
maar deze zijn nu expliciet gemaakt, door deze op te
nemen in de bestaande procesbeschrijvingen.
Het project is eind 2012 opgeleverd en geldt met
ingang van 2013. In 2013 zal er een audit worden
uitgevoerd op de werking van de fiscale processen.

Elkien wil zichtbaar aantonen dat onze werkprocessen
op orde zijn en dat de PDCA cyclus is geborgd in
onze bedrijfsvoering. Daarom willen we een In Control
Statement afgeven over onze bedrijfsprocessen. Hierbij
gaat het niet alleen om de financiële beheersing, maar
ook om zaken als de kwaliteit van de dienstverlening
en of het wel of niet (tijdig) behalen van bepaalde
doelstellingen of prestatieafspraken.

projectontwikkeling. Ontwikkelingen die met name in
2013 worden geformaliseerd en geïmplementeerd. Het
oordeel van control is dat verbeteringen zijn ingezet,
maar dat de werking hiervan in 2013 moet blijken.
Er zijn verbeterpunten, deze verbeterpunten hebben
geen invloed op de betrouwbaarheid van het proces
c.q. de jaarcijfers.
1. Aanscherpen autorisaties binnen het WRV systeem;
2.	Zorg dragen voor een tijdige formalisering
van procedurewijzigingen;
3. Verbetering van de budgetbeheersing.

Voor de processen huurbaten en projectontwikkeling
wil Elkien eind 2012 een ICS afgeven. Volgend jaar gaan
we dit voor meer processen realiseren. Op deze wijze
bouwt Elkien gefaseerd en gestructureerd aan het
“in control” zijn in de volle breedte van de organisatie.
Voor de processen huurbaten en projectontwikkeling
zijn de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen
benoemd. Middels zelfaudits heeft de lijn getoetst of
de beheersmaatregelen daadwerkelijk zijn ingevoerd.
Waar nodig zijn maatregelen genomen. Control
heeft begin 2013 een audit uitgevoerd op beide
processen. De uitkomsten hiervan zijn besproken met
de proceseigenaar. Het eindoordeel van Control is
dat het proces huurbaten voldoende in control is en
dat het proces projectontwikkeling gedurende 2012
een verdere professionaliseringsslag heeft gemaakt.
Er zijn veel veranderingen aangebracht in het proces
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Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref.

2012

2011

Vaste activa
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie

Eigen vermogen
1
545.230
17.426
9.497
572.153

2
25.166
1.045
324

25.705
1.045
172
26.535

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Te vorderen BWS-subsidies
Overige vorderingen

34
14.485
1.976
404
21.336

Liquide middelen

3.619
4.159
628
8.406

5

6

9

Voorziening onrendabele investeringen
Voorziening latente belastingverplichting
Voorziening pensioenen
Overige voorzieningen

209.417

205.018

404

470

765
35
91
2.087

42
117
3.457
2.978

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

4

858
826
1.464
778

2011

3.616

10
19.700
448.711

24.075
379.416

833

833
469.244

36.310

5.141
Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa

Voorzieningen

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

Vlottende activa
3.680
1.055
406

8

Langlopende schulden

58
17.529
2.095
470
16.158
38.235

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

Egalisatierekening

26.922

3

2012

7

Eigen vermogen
567.400
21.359
9.139
597.898

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Ref.

628
1.241
2.468
1.558
3.926

5.895

95.354

34.038

767.089

683.724

404.324

11
62.312
8.023
3.054
2.614
9.043

49.136
6.553
3.198
1.786
9.623
85.046

70.296

767.089

683.724
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Winst- en verliesrekening over 2012
(x € 1.000)

Ref.

2012

2011

12
13
14

86.714
5.056
169
9.540
1.839
315
103.633

84.060
4.453
140
12.801
1.891
401
103.746

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengst servicecontracten
Overheidsbijdragen
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

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

18
19

22.061
2.508
10.261
1.374
1.872
18.381
994
4.460
14.690
76.601

21.253
12.144
11.230
1.359
1.801
15.805
821
4.050
18.419
86.882

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

25
2.250
25 -/- 2.468
25 -/- 19.378
-/- 19.596

7.716
-/- 18.070
-/- 10.354

7.436

6.510

-/- 3.037

12.285

20
21
22
23

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Resultaat na belastingen

(x € 1.000)

Ref.

2012

2011

7.436

6.510

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
• Afschrijvingen op materiële vaste activa
• Vrijval/dotatie egalisatierekening
• Vrijval/dotatie voorzieningen
• Overige waardeveranderingen materiele vaste activa
• Vrijval/dotatie financiële vaste activa
• Overige

18
8
9
19
25

22.061
-/- 66
-/- 638
7.843
-/- 3.037
-/- 1.293

21.253
-/- 65
711
17.075
12.285
-/-1.640
24.870

Bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Kasstroomoverzicht 2012
(indirecte methode)

26

4.399

18.795

Veranderingen in werkkapitaal
• Voorraden
• Vorderingen
• Kortlopende schulden

4
5
11

3.265
1.969
23.177

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen en betaalde vennootschapsbelasting

24
24

-/- 158
-/- 2.006
103
28.411

-/- 2.061

60.717

54.068

958
-/- 19.314
-

Kasstroom uit operationele activiteiten

49.619

458
-/- 17.260
-/- 18.356

-/- 16.802

42.361

37.266

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

1/2
1/2
3
3

-/- 45.095
13.126
-/- 8.280
2.683

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

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename/afname geldmiddelen in boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar

-/- 72.546
14.862
-/- 7.670
8
-/- 37.538

-/- 65.346

10
134.630
-/- 12.500
-/- 65.637

117.500
-/- 7.500
-/- 52.784
56.493
61.316
34.038
61.316
95.354

57.216
29.136
4.902
29.136
34.038
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Algemene toelichting
Algemeen
Woningcorporatie Elkien is een stichting met de status
“toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke
toelating in de regio Friesland en is werkzaam binnen de
juridische wetgeving vanuit de Woonwet en het Besluit
Beheer Sociale Huursector. De statutaire vestigingsplaats is
Leeuwarden, het bezoek adres is Heerenveen: de Opslach
69, 8448 GV. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de
verhuur van woningen aan de sociale doelgroep en de
daarvoor benodigde investeringen in vastgoed.

Continuïteit
De waardering in de jaarrekening gaat uit van going
concern en is daarmede gebaseerd op de continuïteit
van de corporatie.

Stelselwijzigingen
Op 31 januari 2012 heeft de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) de herziene Richtlijn 645
Toegelaten Instellingen volkshuisvesting gepubliceerd.
Toepassing van deze Richtlijn is verplicht voor
verslagjaren vanaf 2012. De belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de Richtlijn versie 2005 zijn:
•	Het classificeren en kwalificeren van de onroerende
zaken in exploitatie;
•	Het aanscherpen van het actuele waarde begrip voor
het sociaal en commercieel vastgoed;
•	De methode van afschrijvingen;
•	De verwerking van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden (VOV);
•	Het opnemen van aangepaste modellen voor de
balans en winst- en verliesrekening;
• De verwerking van de vennootschapsbelasting;
•	Het niet langer verplicht opnemen van een mutatie
overzicht bedrijfswaarde in de toelichting;

Effecten voorgenomen regeringsbeleid
•	Geen specifieke voorgeschreven verwerking van de
gecombineerde bouwprojecten;
•	Het is niet langer toegestaan de
rentabiliteitswaardecorrectie op de
leningenportefeuille toe te passen.
In 2012 heeft zich op grond van de overgang naar de
herziene RJ645 de volgende stelselwijziging voorgedaan:
•	Ter bepaling van de minimumwaardering van het
sociaal vastgoed in exploitatie werd tot en met
2011 een andere basis voor de actuele waarde, in
casu bedrijfswaarde, gehanteerd dan vanaf 1 januari
2012. De rentabiliteitswaarde correctie wordt niet
langer toegerekend, de integrale kostenbenadering
is gewijzigd in een benadering met alleen nog
vastgoedgerelateerde kosten en de minimum
levensduur bij afwezigheid van andere concrete
beleidsvoornemens is gewijzigd van 10 naar 15 jaar.
Hierdoor is de afboeking met betrekking tot de
minimumwaardering begin 2012 € 9,562 miljoen lager
dan eind 2011.
Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen
per 1 januari 2012 herrekend. Het eigen vermogen is
gestegen van € 195,149 miljoen op 31 december 2011
naar € 205,018 miljoen op 31 december 2012. Een
toename van € 9,869 miljoen.
Het resultaat over 2012 op basis van de nieuwe
grondslagen bedraagt € 4,399 miljoen. Het resultaat
over 2011 bedraagt op basis van de oude grondslagen
€ 8,926 miljoen. Bij waardering op basis van de nieuwe
grondslagen bedraagt het resultaat € 18,795 miljoen.

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011 zijn
herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen.

Schattingswijzigingen
In het kader van de bedrijfswaarde van de materiele
vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de
toelichting (toelichting mutatie bedrijfswaarde).

Presentatiewijziging
In de herziene Richtlijn 645 zijn aangepaste modellen
voor de balans en resultatenrekening voorgeschreven.
In de balans zijn een aantal posten toegevoegd en
voor de resultatenrekening biedt de herziene Richtlijn
naast een uitgebreider categoriaal model tevens een
functioneel model als alternatieve optie. Elkien kiest
voor het categoriale model.

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

Elkien wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd
met diverse (voorgenomen) regeringsmaatregelen
voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen
betreffen onder meer de Wet verhuurderheffing en
een verruiming van het huurbeleid. Daarnaast wordt
de sector geconfronteerd met een door het CFV
opgelegde extra heffing voor saneringssteun.
De voorgenomen verhuurderheffing loopt voor Elkien
op van € 250.000 in 2013 naar € 9,6 miljoen in 2017 met
de kennis van heden. Het aandeel in de saneringssteun
bedraagt voor 2013 € 3,6 miljoen. Voor de jaren 2014
tot en met 2017 houdt Elkien rekening met een totale
saneringssteun heffing van € 8,4 miljoen.
Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door
externe partijen gehanteerd worden en relevant zijn voor
het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft
Elkien een beleid ingezet van het doorzetten van de
kostenbesparingen zoals we die reeds in de strategische
koers 2015 hadden ingezet en beperking van de
investeringen. De kostenbesparingen voor de jaren tot
en met 2017 heeft Elkien begroot op het terugbrengen
van lasten met 5% per jaar en nog een extra besparing
van circa € 2 miljoen, die met name betrekking heeft op
personeel en organisatie. Elkien heeft in haar projecties
(nog) geen rekening gehouden met huurstijgingen
boven inflatie. Elkien heeft in haar projecties rekening
gehouden met een investeringsvolume in de komende
jaren van gemiddeld € 53 miljoen per jaar. Haar
gecommitteerde investeringen per 31 december
2012 liggen onder dit bedrag. Met deze maatregelen
kan Elkien in financieel opzicht de gevolgen van de
genoemde heffingen opvangen. Zij verwacht blijvend
te kunnen voldoen aan de kengetallen (ICR, loan to
value en 2% aflossingsfictie) en daarmee toegang
te blijven houden tot de kapitaalmarkt. Elkien
loopt wel een liquiditeitsrisico uit hoofde van haar

Vergelijking met voorgaand jaar
derivatenportefeuille, voor meer informatie ten aanzien
van de uitkomsten van de stresstest rondom derivaten
zie paragraaf Financiële instrumenten en risicobeheersing
onderdeel liquiditeitsrisico.

Grondslagen voor consolidatie
Elkien heeft de volgende groepsmaatschappij:
DFG Holding B.V.
(100%)
Deze groepsmaatschappij is van te verwaarlozen belang
in de jaarrekening van Stichting Elkien. Derhalve wordt
er geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

Grondslagen voor waardering
van activa en passiva
Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de bepalingen van het Besluit Beheer Sociale
Huursector, Titel 9 Boek 2 BW, en Richtlijn 645 van
de Raad voor de Jaarverslaglegging en de stellige
uitspraken van de overige hoofdstukken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans, de winst-en-verliesrekening en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting. Toelichtingen op posten in de balans,
winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn
in de jaarrekening genummerd.

De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar, met uitzondering van de
toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals
opgenomen in de algemene toelichting onder
stelselwijziging en schattingswijziging.
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft de Richtlijn
290 Financiële instrumenten herzien. Toepassing van deze
Richtlijn is verplicht voor verslagjaren vanaf 2012. De be
langrijkste wijziging met betrekking tot de jaarrekening van
Elkien betreft het feit dat de verwijzing naar RJ 252 Voorzie
ningen is verdwenen. Als gevolg hiervan wordt in geval van
waardering van derivaten tegen marktwaarde de boek
waarde van derivaten niet langer onder de voorzieningen
verantwoord, maar worden deze verantwoord onder de
langlopende schulden onder de post ‘verplichtingen uit
hoofde van derivaten-contracten’. Elkien waardeert alle
derivaten onder kostprijs hedge accounting. Derhalve heeft
dit geen effect gehad op het vermogen en het resultaat en
er heeft geen herrubricering plaatsgevonden.

Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden, naast juridisch afdwingbare
verplichtingen, tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huur
ders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplich
ting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de
corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering.
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de
formalisering van de realisatie fase heeft plaatsgevonden.

62 | 63

Materiële vaste activa
Algemene uitgangspunten

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders
wordt vermeld gelden voor alle materiële vaste activa
de volgende algemene uitgangspunten.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als
de som van alle direct toe te rekenen uitgaven onder aftrek
van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven.
Voor zover verkregen, worden subsidies gekwalificeerd
als investeringssubsidie en in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen
tijdens de bouw en direct toerekenbare interne kosten
alsmede transactiekosten geactiveerd. Rente wordt
uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen
materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aan
merkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar
te maken, en vangt aan bij start van de bouw. De
geactiveerde rente is gebaseerd op de gemiddelde
vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille
inclusief derivaten. Voor onroerende zaken waarvoor
specifieke financiering is aangetrokken wordt de
interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waarde
verminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond met opstallen is gekocht, met de intentie de
opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens
op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de
eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte
sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Verwerking van groot onderhoud
Elkien verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar
materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde
indien wordt voldaan aan de criteria voor activering.
De geactiveerde kosten worden als afzonderlijke
component behandeld. Voor zover sprake is van
vervanging van onderdelen van het actief wordt de
nog aanwezige boekwaarde van deze onderdelen
gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te
desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa
registratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis
van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum
van oorspronkelijke investering, en indien van toepassing,
rekening houdend met de naar benadering tot het
moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.
Verplichtingen tot herstel
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het
gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op
het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt
als onderdeel van de vervaardigingsprijs van het
materieel vast actief.

Sociaal vastgoed in exploitatie
Typering
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie
met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale
vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed
is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan
maatschappelijke organisaties, waaronder zorg, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en
dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals

deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen.
Kwalificatie
Het beleid van Elkien is er primair op gericht de sociale
vastgoedportefeuille aan te houden voor de doelgroep van
beleid. Slechts voor een deel van het sociale vastgoed vindt
optimalisatie van het financiële rendement plaats. Daarmee
kwalificeert Elkien zich als vastgoed beheerder en is de
laagste van de vervangingswaarde of de bedrijfswaarde
de basis voor de invulling van de actuele waarde.
Waarderingsgrondslag
Elkien waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij
eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
Na-investeringen
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten
na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging
van het actief worden aangemerkt als activeerbare
kosten van vernieuwing.
Onderhoud
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van
activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is
van levensduurverlenging van het actief. De lasten van
onderhoud worden direct in het resultaat verantwoord.
Componenten
Binnen het vastgoed worden componenten onderkend
met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen
afschrijving), zijn dit de componenten opstal (bouw) en

woningverbetering. Van een afzonderlijke component is
sprake indien deze component meer dan 10% uitmaakt
van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvings
last (als gevolg van een afwijkende levensduur van de com
ponent ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt
van de situatie dat geen component zou zijn onderkend.
Complexindeling
Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen
van gelijksoortige activa (kasstroomgenererende
eenheid). Deze worden gedefinieerd op basis van
onderkende product-marktcombinaties (PMC’s) welke
zich als volgt laten omschrijven:
1. Producten
• Woningen
• Woonzorgcomplexen
• Overige woongelegenheden
• Overige niet-woongelegenheden
2. Markten
• Wijken (Leeuwarden)
• Steden/Dorpen
De indeling sluit aan op de wijze waarop het interne
beleid en de bedrijfsvoering is gedefinieerd. Aansluiting
is daarbij gezocht bij de differentiatie in het huur- en
onderhoudsbeleid en levensduurschattingen.
Bepaling bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante
waarde van de aan een actief of samenstel van activa
toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen
worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante
waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit

hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en
toekomstige exploitatielasten over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het complex.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en
onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting
van de directie weergeven van de economische
omstandigheden die van toepassing zullen zijn
gedurende de resterende levensduur van het actief.
De kasstromen zijn gebaseerd op het eind 2010 intern
geformaliseerde Strategisch Voorraad Beleidsplan
(SVB) en op de eind 2012 intern geformaliseerde
meerjarenbegroting en bestrijken een periode van
5 jaar behoudens de verwachte verkopen ter dekking
van de investeringen woningverbetering 2010.
Deze verkopen kunnen een werkingsduur van meer
dan vijf jaar hebben. De kosten van planmatig
onderhoud zijn gebaseerd op de in de meerjaren
onderhoudsbegroting onderkende cycli per component.
Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte
gemiddelde groeivoet voor inflatie, huurstijging en
rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende
uitgangspunten:
•	jaarlijkse huurverhogingen van gemiddeld 2,1% voor
de eerste 5 jaar en daarna 2,0% (voorgaand jaar
eerste 5 jaar gemiddeld 1,7% en daarna 2,0%);
•	jaarlijkse huurderving van gemiddeld 2,64% voor de
eerste 5 jaar en daarna 2,55% (voorgaand jaar eerste
5 jaar gemiddeld 2,8% en daarna 2,1%);
•	mutatiegraad is gedifferentieerd per complex (op
basis van historische gegevens) en voor de eerste
5 jaar huurharmonisatie tot maximaal 90 % van de
maximaal redelijke huur (gelijk aan voorgaand jaar);
•	jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde

variabele lasten. Binnen de variabele lasten worden
de volgende componenten onderscheiden:
personeelslasten

loonindex gemiddeld 3,0%;
na 5 jaar 3,0%
algemene
prijsindex gemiddeld 2,0%;
beheerslasten
na 5 jaar 2,0%
belastingen en
prijsindex gemiddeld 2,0%;
verzekeringen
na 5 jaar 2,0%
exploitatielasten
prijsindex gemiddeld 2,0%;
servicekosten
na 5 jaar 2,0%
overige zakelijke
prijsindex gemiddeld 2,0%;
bedrijfslasten
na 5 jaar 2,0%
(toerekenbare)
prijsindex gemiddeld 2,0%;
sociale leefbaarheid
na 5 jaar 2,0%
(voorgaand jaar: loonindex 3,0% en prijsindex 2,0%);

•	leefbaarheid is gedefinieerd als een niet-vastgoed
gerelateerde uitgave en derhalve niet in de
bedrijfswaarde opgenomen.
•	genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering)
is een percentage van de WOZ-waarde (0,195%)
per verhuureenheid.
•	genormeerde storings- en mutatieonderhoudskosten.
Voor storingsonderhoud een bedrag van € 247,(voorgaand jaar € 240,-) per verhuureenheid (vhe) per
jaar en voor mutatieonderhoud € 757,- (voorgaand jaar:
€ 734,-) per vhe (bedrijfseconomische interne norm) en
een gedifferentieerde mutatiegraad per complex. De
jaarlijkse stijging bedraagt 3,0%. (voorgaand jaar: gelijk)
•	kosten van planmatig onderhoud, conform
(meerjaren-)onderhoudsbegroting. De jaarlijkse
stijging bedraagt 3,0%. (voorgaand jaar: 3,0 %).
De laatste 7 jaren van de exploitatieperiode van de
woningen wordt er geen planmatig onderhoud meer
meegenomen in de bedrijfswaarde;
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•	een restwaarde van € 5.000,- per vhe, rekening
houdend met indexatie naar cashflow opbrengst bij
einde looptijd en vervolgens netto contant gemaakt.
(voorgaand jaar: gelijk)
• een rekenrente van 5,25% (voorgaand jaar: 5,25%) voor
WSW-geborgde woningen en voor niet-WSW-geborgde
woningen, bedrijfsmatige en overige onroerende zaken;
•	op totaal corporatie niveau geldt de norm dat
het onderhoud (klachten-, mutatie- en planmatig
onderhoud) niet meer bedraagt dan € 1.050,- per
vhe. Op basis van de gewenste ontwikkeling van de
totale bedrijfskosten is een jaarlijkse afslag op de
onderhoudskosten ingerekend tot ongeïndexeerd
€ 1.000,- per woning in het jaar 2015. De eventuele
correctie op de onderhoudslasten wordt op corporatie
niveau bepaald en niet verdeeld naar de complexen.
•	de periode waarover contant gemaakt wordt loopt
parallel met de geschatte resterende levensduur van
de complexen/investering. De minimale levensduur is
gesteld op 15 jaar (voorgaand jaar: 10 jaar) tenzij vanuit
planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is;
• de verhuurdersheffing voor de jaren 2014 en verder, de
heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting
en de te betalen vennootschapsbelasting maken geen
onderdeel uit van de bedrijfswaarde.
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer
rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie
van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen.
De rentabiliteitswaardecorrectie betrof het tijdelijke
verschil tussen de contante waarde van de verwachte
kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en
de waardering van deze posten op de balans.
De verwachte opbrengstwaarde van woningen bestemd
voor verkoop wordt gedefinieerd als 80% van de

WOZ-waarde, zonder toerekening van verkoopkosten.
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden
verricht in het kader van de financiering van onrendabele
investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor
een periode van vijf jaar in de waardering betrokken.
Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke
karakter van de geplande verkopen.
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen
in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog geen
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden
plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel- of
vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze
kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de
levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten
en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in
rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die
consequenties hebben voor de bestemming van de
grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de
waardering rekening gehouden.
Bijzondere waardevermindering
Elkien beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare
waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen

worden ten laste van de winst- en verliesrekening
verantwoord onder de bedrijfslasten als ‘Overige
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Terugname van bijzondere waardevermindering
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden
verantwoorde bijzondere waardevermindering niet
meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien
geen bijzondere waardevermindering voor het actief
was verantwoord. Het verschil in boekwaarde van het
actief direct voor herbeoordeling van de bijzondere
waardevermindering en direct na deze herbeoordeling
wordt als terugname van eerdere afwaardering
ten gunste van de winst- en verliesrekening
verantwoord onder de bedrijfskosten als ‘Overige
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Afschrijvingen
Indien sprake is van een afwaardering naar lagere
bedrijfswaarde dan geldt deze lagere bedrijfswaarde
vanaf dat moment als basis voor de afschrijvingen in de
toekomst. Een lagere bedrijfswaarde wordt in zijn geheel
toegerekend aan de opstal en overige componenten
(op basis van het relatieve aandeel in de oorspronkelijke
verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Dit impliceert dat over
de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de grond geen
afschrijving plaatsvindt. Zo nodig wordt de verkrijgingsprijs
van de grond zelfstandig op basis van impairment
(af)gewaardeerd naar lagere sociale marktwaarde.
Indien sprake is van een terugname van een eerdere
afwaardering dan geldt de na deze terugname
resulterende boekwaarde als basis voor de afschrijvingen
in de toekomst.

Actuele waarde ten behoeve van de toelichting
In de toelichting is de actuele waarde van Sociaal
vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde
zoals beschreven in deze paragraaf.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd
om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie niet
zijnde een vastgoedbelegging.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en
toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde
van voorbereiding, toezicht en directievoering. Tevens
wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het
moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart.
Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te
vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs
een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om
deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start
van de bouw. De geactiveerde rente is gebaseerd
op de gemiddelde vermogenskostenvoet van de
leningenportefeuille inclusief derivaten en bedraagt 4%.
Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering
is aangetrokken wordt de interestvoet van deze
specifieke financiering gehanteerd.
Bijzondere waardevermindering
Elkien beoordeelt op iedere balansdatum of er aan
wijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de
verwachte realiseerbare waarde lager is dan de verwachte
totale geactiveerde kosten bij oplevering is sprake van
een onrendabele top. Bij de bepaling of de onrendabele

top leidt tot een bijzondere waardevermindering worden
de boekwaarde en de bedrijfswaarde van de kasstroom
genererende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan
behoren betrokken. Indien en voor zover de onrendabele
top groter is dan het verschil tussen de bedrijfswaarde
en de boekwaarde van de betreffende kasstroom
genererende eenheid, is sprake van een bijzondere
waardevermindering van het vastgoed in ontwikkeling.
Eventuele waardeverminderingen worden ten laste van
de winst en verliesrekening gebracht. Indien en voor
zover de bijzondere waardevermindering hoger is
dan de waarde van het vastgoed in ontwikkeling, dan
wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil gewaardeerd
en wordt een voorziening aan de creditzijde van de
balans opgenomen.
Afschrijvingen
Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende
complexen in exploitatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire/annuïtaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden
gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde.

Vastgoedbeleggingen

indien ze beschikbaar zijn voor verhuur. Vastgoed
beleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen
in ontwikkeling, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsof vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende
de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen. De algemene uitgangspunten
van Materiële vaste activa (zie vorige paragraaf) zijn ook
van toepassing op Vastgoedbeleggingen, tenzij hierna
anders is vermeld.

Commercieel vastgoed in exploitatie
Typering
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat
woningen in exploitatie met een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige
commerciële vastgoed.
Waarderingsgrondslag
Elkien waardeert haar commercieel vastgoed in
exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en daarna tegen kostprijs verminderd
met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Overige uitgangspunten
De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed
in exploitatie uit de vorige paragraaf zijn ook van
toepassing op Commercieel vastgoed in exploitatie,
met uitzondering van het volgende: Als invulling van de
actuele waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de
reële waarde.

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden
aangehouden om huuropbrengsten, waardestijgingen
of beide te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden
geclassificeerd als ‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’
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Reële waarde
De reële waarde welke wordt gehanteerd
voor de toetsing van een eventuele bijzondere
waardevermindering is gebaseerd op de actuele
marktsituatie en omstandigheden per balansdatum
en geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die
redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden
verkregen. Toetsing van een eventuele bijzondere
waardevermindering vindt plaats indien er aanwijzingen
zijn dat zich mogelijk een dergelijke waardedaling heeft
voorgedaan. Aanwijzingen kunnen zijn: daling van
vastgoedprijzen, daling van exploitatieresultaten van
vastgoed, mogelijk kortere levensduur dan aanvankelijk
geschat, hogere onrendabele investeringen dan
aanvankelijk geschat e.d.
In 2012 heeft door zowel dalende verkoopprijzen als
dalende WOZ waarden zich een aanwijzing voorgedaan
voor een bijzondere waardevermindering van het vastgoed.
Van de complexen waarop deze indicaties betrekking
hebben is de reële waarde op basis van de contante
waarde van verwachte toekomstige kasstromen
vastgesteld. In alle gevallen wordt tevens rekening
gehouden met de contractuele verplichtingen van
Elkien, zoals lopende huurcontracten.
We laten ieder jaar circa een derde deel van de totale
portefeuille taxeren. We zijn met deze waardebepalingen
in 2012 begonnen en hebben nu in totaal een derde deel
van de totale portefeuille getaxeerd.
Bovenstaande waardebepalingen zijn getoetst door
externe taxateurs van taxatie-validatie instituten welke zijn
erkend door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).

Actuele waarde ten behoeve van de toelichting
In de toelichting is de actuele waarde van Commercieel
vastgoed in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde
zoals beschreven in de paragraaf Sociaal vastgoed in ex
ploitatie. Elkien hanteert deze invulling van actuele waarde
omdat haar primaire doelstelling is het beschikbaar stellen
van huisvesting, en dat optimalisatie van het rendement
van haar vastgoed slechts een ondergeschikte plaats in
neemt. De bedrijfswaarde wordt bepaald zoals beschreven
in de paragraaf Sociaal vastgoed in exploitatie.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Elkien heeft in het verleden woningen verkocht onder
voorwaarden waarbij de koper een contractueel bepaalde
korting op de reële marktwaarde kreeg. De verwerking
van dergelijke transacties hangt af van de contractuele
voorwaarden. Elkien onderscheidt hierbij alleen verkopen
welke kwalificeren als een financieringstransactie.
Als gerealiseerde verkoop kwalificeren:
• Verkopen waarbij Elkien een plicht tot terugkoop heeft
tegen (verwachte) reële waarde na het verstrijken van
een aanzienlijk deel van de geschatte levensduur.
Van deze verkopen wordt het verschil tussen de netto
verkoopopbrengst en de boekwaarde op moment van
verkoop als resultaat verantwoord onder de post ‘netto
verkoopresultaat vastgoedportefeuille’.
Als financieringstransactie kwalificeren:
•	Verkopen waarbij Elkien een plicht tot terugkoop
heeft tegen een vaste prijs, gebaseerd op de
verwachte reële waarde op terugkoopmoment.
Deze als financieringstransactie gekwalificeerde
verkopen onder voorwaarden worden als volgt verwerkt:
•	De betreffende onroerende zaken worden direct
voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd

tegen actuele waarde zijnde de met de koper
overeengekomen contractprijs; het verschil met de
boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:
oB
 ij een waardedaling: als een negatieve herwaardering
indien en voor zover er voor de betreffende
woning(en) op dat moment nog sprake is van een
ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige
als een bijzonder waardeverminderingsverlies;
o Bij een waardestijging: als een herwaardering indien
en voor zover de actuele waarde hoger is dan de
boekwaarde op dat moment zou zijn geweest
bij toepassing van waardering tegen historische
kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel
resterende overige waardestijging als terugname
van een bijzonder waardeverminderingsverlies;
•	De woning wordt voor de overeengekomen
contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen
contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen
uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden (eerste waardering).
•	De woning wordt jaarlijks per balansdatum
gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de
geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder
voorwaarden; eventuele waardemutaties worden
verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd
op het bedrag dat Elkien verschuldigd zou zijn indien
op balansmoment het actief tegen de overeengekomen
contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten
worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen
worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen
één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de
kortlopende schulden verantwoord.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de
eigen exploitatie
Typering
Dit betreft complexen in aanbouw die zijn bestemd
om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie zijnde
een vastgoedbelegging.
Waardering en verwerking
De waardering en verwerking van deze post is gelijk
aan Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de
eigen exploitatie niet zijnde een vastgoedbelegging
zoals beschreven in de paragraaf Materiele vaste
activa: Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de
eigen exploitatie.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogens
mutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20%
of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden,
wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens
de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvoor onvoldoende gegevens
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen,
wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van
de betreffende deelneming.

op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Elkien in deze
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden
van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in
staat te stellen wordt een voorziening getroffen.

Latente belastingvorderingen
Voor de waardering van latente belastingvorderingen
en –verplichtingen zie paragraaf voorziening latente
belastingverplichtingen.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van
contante waarde. De netto gehanteerde effectieve
vermogenskostenvoet bedraagt 4%.
Het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting
bedraagt 25%.

Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de
reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen. Vervolgens vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele bijzondere waardevermindering. Indien
er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio
of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste
respectievelijk ten laste van 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.
Er zijn geen (andere) contractuele bepalingen (zekerheden)
inzake de leningen u/g vastgelegd.

waarde van de uitbetalingen) worden jaarlijks vermeerderd
met de bij toekenning vastgestelde rentevergoedingen en
verminderd met de door de budgethouders uitbetaalde
bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van
de disconteringsvoet en beloopt vanaf de vaststelling van
de subsidie maximaal 30 jaar. Het kortlopende deel van
deze post is opgenomen onder de vlottende activa.

Overig
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk
de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen
de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële
vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële
instrumenten beoordeelt Elkien op iedere balansdatum
of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde
verminderingen van een financieel actief of een groep
van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve
aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
bepaalt Elkienl de omvang van het verlies uit hoofde van
de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit
direct in de winst-en-verliesrekening.

Te vorderen BWS-subsidies
Indien de waardering van een deelneming volgens
de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning
gebonden Subsidies toegezegde bedragen (contante

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen
geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de
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Voorziening latente belastingverplichtingen
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil
tussen de boekwaarde van het actief en de best
mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen,
contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van
het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste
verwerking van het instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies
wordt teruggenomen indien de afname van de
waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt
tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment
van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van
een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor
de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs
of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs
omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging
of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen

directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
omvat nog niet opgeleverde en nog onverkochte
woningen uit projectontwikkeling en wordt
gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat
alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn
begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele
kosten. De toerekening van rente vindt plaats conform
hetgeen beschreven onder waarderingsgrondslag
in paragraaf vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie. De opbrengstwaarde is
de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

Voorraden
De magazijn voorraden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden
wordt gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectopbrengsten (bestaande uit de gerealiseerde
projectkosten en toegerekende winst, zie hiervoor de
grondslag in Grondslagen voor bepaling resultaat:

paragraaf opbrengstverantwoording algemeen).
Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte
verliezen en reeds gedeclareerde termijnen in
mindering gebracht. Onderhanden projecten
waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn
dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte
prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk
aan de nominale waarde. Een voorziening voor
oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling
per balansdatum wordt in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Egalisatierekening
De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het
regime van het Besluit Woninggebonden Subsidies
worden verantwoord in het jaar van ontstaan.
De bijdragen worden jaarlijks ten gunste van het
resultaat gebracht overeenkomstig de jaarlijkse
voorgecalculeerde tekorten van de betreffende

exploitaties. De bijdragen worden gewaardeerd tegen
contante waarde, berekend op grond van de regelingen,
waarbij rekening is gehouden met voorcalculatorische
huurverhogingen en lastenstijgingen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing
bare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzie
ningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van
de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de
verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden
opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening
gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente
belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen
de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar
gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren
gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare
verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is
dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn
waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de
financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen
zijn opgenomen onder de voorzieningen.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van
contante waarde. De netto gehanteerde effectieve
vermogenskostenvoet bedraagt 4%.

Voorziening onrendabele investeringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele
investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de
boekwaarde van het complex waartoe de investeringen
gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte
verliezen de boekwaarde van het betreffende complex
overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening
gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit
verband verstaan de netto contante waarde van alle
investeringsuitgaven minus aan deze investering toe
te rekenen ontvangsten.

Voorziening pensioenen
Elkien kent één pensioenregeling. Pensioenregeling
van het bedrijfstakpensioenfonds voor de
Woningcorporaties.
Elkien heeft voor bijna al haar medewerkers een verplich
tingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werk
nemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het
loon van dat jaar (middelloonregeling). Hierbij is een pen
sioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde
leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Elkien
betaalt hiervoor premies waarvan de de werkgever iets
meer en de werknemer iets minder dan de helft betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien
en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door
haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand
van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het
pensioenfonds 106%. In 2014 dient het pensioenfonds
een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben.
Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen
en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten
instellingen om extra stortingen te verrichten. Elkien
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen
van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en wor
den op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies
aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
betaald door Elkien. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbe
taalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een verminde
ring van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Voor bestaande additionele verplichtingen (anders dan
de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/
of werknemers wordt een voorziening opgenomen. Het
al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst
met het fonds, de pensioenovereenkomst met de
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Langlopende schulden
werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. Het betreft op
dit moment een voorziening voor pensioenlasten van
vervroegd uitgetreden werknemers in het jaar 2004.
Deze pensioenvoorziening wordt op basis van de beste
schatting gewaardeerd. Toevoegingen aan en vrijval van
pensioenvoorzieningen worden ten laste respectievelijk
ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen
de voor de afwikkeling van de voorziening naar
verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder
anders is aangegeven. Elkien onderkent de volgende
overige voorzieningen:
• Jubilea. Deze wordt opgenomen tegen de contante
waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening
wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans. Als disconteringsvoet
wordt de voor de sector gebruikelijke disconteringsvoet
van 5,25% gehanteerd. (2011: 5,25%).
• Project L. Sinnemastraat. Betreft een verplichting voor
een deel van de kosten voor het aanbrengen van
een watergoot en een kunstwerk in de Vrijheidswijk
in Leeuwarden. Voorziening loopt naar alle
waarschijnlijkheid af in 2014.
•	Optimalisatie. Er is begin 2011 een strategisch plan
ontwikkeld met doelen die we in 2015 willen bereiken.
Concreet voor personeelslasten betekent dit plan een
reductie van 20% in 2015. De voorgenomen organisatie
optimalisatie valt uiteen in twee delen, selecteren op
basis van kwaliteit van mensen en centralisatie van
functies in hoofdkantoor.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Een eventueel verschil
tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de
lening wordt verantwoord op basis van de bij die transactie
horende economische werkelijkheid. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking ge
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ont
vangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en
onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de
bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde
wordt op basis van de effectieve rente gedurende de
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt. 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.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van
de langlopende schulden is opgenomen onder de
kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder
voorwaarden heeft de corporatie een terugkoop
verplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling
van de waarde van de woningen in het economisch
verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen
één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de
kortlopende schulden verantwoord.
In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en
niet separaat verantwoord. Het effect van de dergelijke
contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effec

tieve rentevoet en de reële waarde ervan wordt toegelicht
bij de toelichting op de balans van langlopende schulden.

Leasing

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen verbonden aan de 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-enverliesrekening over de looptijd van het contract.

Afgeleide financiële
instrumenten (derivaten)
Elkien maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden
tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen.
De wijze van verwerking van waardeveranderingen
van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk
van of er met het afgeleide financiële instrument hedge
accounting wordt toegepast. Indien er geen kostprijs
hedge accounting wordt toegepast, wordt er door
Elkien een schuld opgenomen voor een eventuele
negatieve reële waarde van het derivaat.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de
eerste waardering en de grondslag van verwerking in de
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument
afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat Elkien
derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte
leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct
in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het
hedge instrument een negatieve reële waarde heeft.

Grondslagen voor bepaling
van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van
de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen
van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en
afgeleide financiële instrumenten.
Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot de eigendom van de goederen
zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit
de levering van diensten geschieden naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de
in totaal te verrichten diensten.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot
de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de
aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk
worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven
in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van
de corporatie en met name de ontwikkeling daarin.
Bijzondere posten worden met het oog op de analyse
en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel
als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en
ongesaldeerd toegelicht.

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege
gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2012
bedroeg dit maximumpercentage 2,3 %.
Deze wettelijke voorschriften volgen wij. Tussentijdse
huuraanpassingen vinden plaats op grond van
na-investeringen of als markt ontwikkelingen daar
aanleiding toe geven.
Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en
bewoners ter dekking van te maken en gemaakte
servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis
van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden
verantwoord onder de lasten servicecontracten.
Overheidsbijdragen
Onder deze post zijn de volgende elementen
opgenomen:
• vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;
• overige overheidsbijdragen.
Voor zover de overige overheidsbijdragen nog niet
zijn ontvangen is de bijdrage berekend op grond van
de regelingen, waarbij rekening is gehouden met
voorcalculatorische huurverhogingen en lastenstijgingen.
Wijzigingen in voorraad bestemd voor de verkoop en
onderhanden projecten
Onder deze post worden de wijzigingen opgenomen
in de posten Vastgoed bestemd voor de verkoop
(opgenomen onder de Voorraden) en Onderhanden
projecten. Bij realisatie van een verkoop wordt de
boekwaarde direct voorafgaand aan de verkoop
teruggenomen op deze regel.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat
op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden
de projectopbrengsten en de projectkosten
verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-enverliesrekening naar rato van de verrichte prestaties
per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’methode, ofwel de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt
bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte
projectkosten in verhouding tot de geschatte
totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op
betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden
de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winsten-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte
projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald;
de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt.
Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats
volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte
prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de projectopbrengsten en projectkosten. Project
opbrengsten zijn de contractueel overeengekomen
opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en
minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze
betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn
de direct op het project betrekking hebbende kosten,
die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten
worden toegerekend en toegewezen kunnen worden
aan het project en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
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Bedrijfslasten
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten
de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden
de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-enverliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de
kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies
maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende
verkoopresultaten opgenomen
•	Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van
vastgoed in exploitatie;
•	Netto verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed
bestemd voor de verkoop;
•	Netto verkoop opbrengst bij levering van
Onderhanden projecten.
De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in
exploitatie betreft het saldo van de behaalde verkoopop
brengst minus de boekwaarde. Resultaten worden verant
woord op het moment van levering (passeren transport
akte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten
worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
De opbrengst uit woningen verkocht onder
voorwaarden wordt alleen als verkoopopbrengst
verantwoord als alle belangrijke economische rechten
zijn overgedragen aan de koper.

Geactiveerde productie ten behoeve van het
eigen bedrijf
De toegerekende interne directe kosten ten behoeve
van onroerende zaken in ontwikkeling worden
hieronder verantwoord, met uitzondering van
geactiveerde rente welke onder de financiële baten en
lasten worden opgenomen.

Afschrijvingen materiële vaste activa en
vastgoedportefeuille
De afschrijvingen op materiële vaste activa
worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats
volgens de lineaire methode op basis van de technische
levensduur van het complex. Met een mogelijke
restwaarde wordt rekening gehouden. Op grond
wordt niet afgeschreven. Op activa ten dienste van
de exploitatie wordt lineair afgeschreven. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige
gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van
onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat
als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste
schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen.

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houden met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking
van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.

Vanaf 1 januari 2008 is Elkien integraal belastingplichtig
geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties
zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO).
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale
openingsbalans en de wijze van resultaatneming.

Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke
werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen
waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd
op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de
balans blijkende verplichtingen.

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben
betrekking op een afboeking dan wel terugneming uit
hoofde van bijzondere waardevermindering. (Mutaties
in) bijzondere waardeverminderingen ontstaan door
een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte
van de waarde gebaseerd op historische kostprijs minus
cumulatieve afschrijvingen.

Het storings- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden
in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten
van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening
zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de
kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van
onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten
door het feit dat er geen sprake is van een levens
duurverlenging en/of waardeverhoging van het actief.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Leefbaarheid

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voorzover ze verschuldigd
zijn aan werknemers.

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten
van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en
uitgaven voor activiteiten in de omgeving van
woongelegenheden van Elkien, die de leefbaarheid in
buurten en wijken ten goede moeten komen.

Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende
activa gedurende de periode van vervaardiging van
een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid
tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar
te maken. De te activeren rente bedraagt 4% en is
gebaseerd op de gemiddelde vermogenskostenvoet
van de leningenportefeuille inclusief derivaten.
Geactiveerde rente wordt in de winst-en-verliesrekening
in verantwoord op de post rentebaten.

De belasting over het resultaat wordt berekend
over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschik
bare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaan
de boekjaren (voor zover niet opgenomen in de
latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winst
bestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die
optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te
hanteren belastingtarief.

Pensioenlasten
Elkien heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens
de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Financiële instrumenten
en risicobeheersing
Gedurende het verslagjaar is het treasury statuut, waarin
opgenomen het financieel beleid, vastgesteld door de
treasury commissie. In het treasury statuut wordt het
gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden
toegestaan. Binnen het treasurybeleid van Elkien dient het
gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’)
ter beperking van inherente financiële risico’s. In dit beleid
maken wij een duidelijk onderscheid tussen financiering en
rentemanagement. De redenen dat wij afgeleide financiële
instrumenten 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 finan
cieringsinstrumenten worden toegepast. Op grond van het
vigerende interne treasury statuut is het gebruik van
derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel
verband met de financieringspositie of het belegde vermo
gen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden
gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.

Liquiditeitsrisico
Voor derivaten aangegaan na 1 oktober 2012 geldt
dat Elkien zich volgens haar treasury statuut onverkort
houdt aan de Beleidregels gebruik financiële derivaten
door toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Prijsrisico
Het prijsrisico beheerst Elkien door gebruik te maken
van een rentebeslistabel, die als richtsnoer dient bij het
aangaan van transacties.

Valutarisico
Elkien is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen
valuta risico.

de per saldo hiermee gemoeide kosten. Hierbij wordt
uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij
minimaal dezelfde onder (b) criteria worden gerealiseerd
maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het
aantrekken van leningen met een vaste rente.
Bovendien dienen financiële instrumenten tot een
volledige effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat
betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen
gelijk zijn aan betaaldata van de onderliggende waarde
(notional value) van de derivaten, en de ingangs- en
einddatum van het derivaat gelijk zijn aan de ingangsen einddatum van de variabel rentende lening, of
volledig daarbinnen vallen.

Renterisico

Kredietrisico

Renteherzieningen, herfinancieringen en financieringen
voortvloeiende uit investeringprogramma’s kunnen leiden
tot materiële renterisicoposities, die beheerst worden
door te sturen op duration en normen te stellen aan het
renterisicoverloop. Voor vorderingen en schulden met
variabele renteafspraken loopt Elkien risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen
in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel
rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen)
heeft Elkien renteswaps gecontracteerd, zodat zij per
saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit
maakt Elkien een bewuste keuze over het aantrekken
van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen
variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een
rente-instrument waarmee de variabele rente effectief
in een vaste rente wordt omgezet. De criteria op basis
waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasury
statuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de
mate waarin de aan te trekken leningen passen in een
zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata,
vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c)

Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij niet langer
geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen.
Elkien heeft geen significante concentraties van krediet
risico met betrekking tot haar derivaten en effecten.
Elkien maakt gebruik van meerdere banken als tegen
partij teneinde kredietrisico te spreiden. Daarnaast wordt
dit risico beheerst door eisen te stellen aan de krediet
waardigheid van deze tegenpartijen. Verder zijn limieten
formeel vastgelegd in het treasury statuut en naleving
daarvan wordt voortdurend gemonitord.

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico wat
Elkien loopt per balansdatum zijn als volgt:
31 december 2012
( x € 1.000)

31 december 2011
(x €1.000)

Bankschuld

21.603

-

Kredietlimiet

25.000

25.000

Lopende investeringsverplichtingen

22.107

19.900

Reeds vastgelegde nog op te storten leningen o/g

25.000

35.000

Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2013)

-

Van de kredietlimiet van € 25 miljoen gebruiken we op
balansdatum € 21,6 miljoen. De lopende investerings
verplichtingen hebben we afgedekt met de reeds
vastgelegde nog te storten langlopende leningen.
Op het moment van opstellen van deze jaarrekening
hebben we formeel nog geen borgingsruimte 2013 van
het WSW beschikbaar gesteld gekregen.
Investeringsverplichtingen worden uitsluitend
aangegaan indien Elkien zeker heeft gesteld dat
hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd.
Ter spreiding van het liquiditeitsrisico maakt Elkien
gebruik van meerdere banken om over meerdere
kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover
noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt
aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
De vervalkalender van de bestaande leningportefeuille
wordt constant gemonitored.
Daarnaast loopt Elkien liquiditeitrisico uit hoofde van
haar derivatenportefeuille. Elkien heeft met een aantal
van haar derivatentegenpartijen afspraken gemaakt
over het uitwisselen van onderpand. Bij een daling

van 1% van de marktrente dient Elkien € 84 miljoen
additioneel aan onderpand te storten. Bij een daling
van 2% van de marktrente dient Elkien € 214 miljoen
aan additioneel onderpand te storten. Elkien kan per
31 december 2012 voldoen aan stresstest van 1%
maar niet aan de 2% stresstest. De 2% stresstest is
onderdeel van de regelgeving die is uitgevaardigd
door het Ministerie BZK en op 1 oktober 2012 van
kracht is geworden. Vanaf die datum kijkt Elkien naar
mogelijke oplossingen om om te gaan met deze
nieuwe werkelijkheid. Daartoe zijn scenario’s verkend
en vastgelegd in samenspraak met de externe treasury
adviseur. Hierbij zijn twee routes van uitwerking
gevolgd, namelijk de reductie van financiële exposure
en het voorzien in voldoende liquiditeiten. Een drietal
scenario’s is als voorkeursscenario benoemd vanuit de
optiek van reële slagingskans. Op basis van de huidige
inzichten gaat Elkien scenario 1 en op basis van de
renteontwikkeling ook scenario 2 toepassen.
Het eerste scenario betreft borging van de margin calls
tot een rentedaling van 2% door het WSW. Hierover zijn
gesprekken met het WSW gaande en zijn ontwikkelingen

in een afrondend stadium. Elkien verwacht dat deze
oplossingsrichting een reële optie zal worden waarbij
het eigen middelen beleid een belangrijke rol speelt.
Uitgaande van volledige afdekking van de 2% stresstest
zal Elkien tot en met 2017 trekkingsrechten opbouwen
in gelijke tred met de jaarlijkse cumulatieve opbouw
van eigen middelen vanaf 2011. Deze trekkingsrechten
kwalificeren als liquiditeiten buffer voor de 2% stresstest.
De opbouw van de eigen middelen vindt dus niet in
feitelijk zin plaats maar in administratieve zin waarbij
het WSW tot een maximum van de opgebouwde eigen
middelen trekkingsrechten beschikbaar stelt binnen de
regels van de borgingsruimte. Elkien heeft bij het WSW
aangetoond dat de buffer binnen de borgingsruimte
kan worden aangehouden én dat bij daadwerkelijk
trekking tot 100% de bijhorende rentekosten kunnen
worden voldaan. Dit zijn twee voorwaarden waaronder
deze faciliteit door het WSW ter beschikking wordt
gesteld. Medio mei 2013 heeft het WSW, het CFV en het
ministerie dit scenario mondeling goedgekeurd. Elkien
verwacht op korte termijn de schriftelijke bevestiging.
Het tweede scenario betreft de afkoop van een
gedeelte van de derivaten portefeuille waarbij die
derivaten worden gekozen die een groot aandeel
in de exposure hebben tussen de 1% en 2%
rentedaling. Het scenario komt tot een exposure
reductie met als doel binnen de grenzen van de
1% stresstest te blijven. Hierbij is de hoogte van de
feitelijke rente voor 50 jaar swap bepalend voor de
kosten van de unwinding.
Het derde scenario betreft het creëren van een extra
buffer door een deel van de DAEB portefeuille uit de
borging te halen bij het WSW en deze commercieel te
belenen. De mogelijkheid is door het WSW geboden
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maar heeft niet de eerste voorkeur vanwege de grote
omvang van de liquiditeitenbuffer op de balans.
Voor de beschikbaarheid van financiering is de
organisatie sterk afhankelijk van het blijvend
functioneren van het borgingsstelsel via het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief
kan worden verhandeld of een passief kan worden
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde
partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk
van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare
reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde
benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde
van bestanddelen of van een soortgelijk financieel
instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en
waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties en
van netto contante waardemethodes waarbij rekening
wordt gehouden met specifieke omstandigheden.

Belangrijke inschattingen ten aanzien
van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9
opgesteld. Het management dient daartoe bepaalde
veronderstellingen en schattingen te maken die
van invloed zijn op de waardering van activa en
verplichtingen, op de resultaatbepaling en de
rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.

Waardering vaste activa
Materiële vaste activa, bedrijfswaarde
Elkien heeft meerdere complexen waarbij sprake is
van bijzondere waardeverminderingen doordat de

bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde zonder
bijzondere waardevermindering. Hierdoor hebben
schattingen waarop de bedrijfswaarde is gebaseerd een
belangrijke invloed op de waardering van het Sociaal
vastgoed in exploitatie en het resultaat over het boekjaar.
De kasstromen waarop de bedrijfswaarden zijn
gebaseerd hebben in het algemeen een redelijk
voorspelbaar trendmatig karakter. De volgende
aspecten kennen ten tijde van het opmaken van deze
jaarrekening een grotere onzekerheid.
Verhuurdersheffing
De sector wordt naar verwachting geconfronteerd
met een verhuurdersheffing. De basis voor deze
heffing, en precieze hoogte ervan in de komende
jaren en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven
bestaan zijn nog onzeker. Elkien heeft hiervoor de
volgende beste schattingen gehanteerd: voor het jaar
2013 is de heffing meegenomen voor een bedrag
van € 0,13 heffing per € 1.000 WOZ waarde, zoals is
aangekondigd in een brief van 05 december 2012 van
CFV en een brief van 18 december 2012 van het WSW.
Voor de jaren na 2013 is er geen verhuurdersheffing
meegenomen in de berekening, omdat nog niet
wettelijk is bepaald dat de heffing er komt en wat de
exacte hoogte van de heffing is.
Verkoopportefeuille
Als onderdeel van de bedrijfswaardeberekeningen is
rekening gehouden met de verkoop van in totaal 672
woningen. Dit aantal is gebaseerd op het neerwaarts
bijgestelde verkoopplan 2013-2017. De doorstroming
op de woningmarkt stagneert en de opbrengsten van
woningverkopen staan onder druk. De woningverkopen
vormen een onzeker element in de berekeningen.

Indien in het geheel geen verkopen zouden worden
ingerekend, zou het resultaat over 2012 circa
€ 2 miljoen lager uitvallen.
Huurverhoging(en)
Onze beleidslijn ten aanzien van de jaarlijkse huurverho
ging is om de huur met inflatie te verhogen. Dit betekent
concreet voor 2013 2,5% en voor de jaren daarna 2%.
De uitgangspunten van de bedrijfswaarde zijn deels
afhankelijk van de interne beleidsvoornemens van
Elkien. Deze beleidsvoornemens komen ondermeer tot
uitdrukking in het strategisch voorraadbeheer waarbij
eigen keuzes worden gemaakt ten aanzien van verhuur
of verkoop, levensduur, kwaliteits- en huurniveaus.
Voor zover mogelijk hanteert Elkien binnen de sector
gangbare uitgangspunten.

Vastgoedbeleggingen, reële waarde
Elkien heeft vastgoedbeleggingen waarbij sprake is van
bijzondere waardeverminderingen doordat de reële
waarde lager is dan de boekwaarde zonder bijzondere
waardevermindering. Hierdoor hebben schattingen
waarop de reële waarde is gebaseerd een belangrijke
invloed op de waardering van vastgoedbeleggingen en
het resultaat over het boekjaar. De belangrijkste uitgangs
punten welke bij de bepaling van de reële waarde van
deze vastgoedbeleggingen zijn gehanteerd zijn als volgt:

Gemiddelde resterende looptijd bestaande
huurcontracten.
Deze is voor contracten met een bekende looptijd ge
baseerd op de contractueel minimaal resterende contract
duur. Voor woningen welke zijn verhuurd aan huurders
met recht op huurbescherming is op basis van historische
informatie de gemiddelde mutatiegraad circa 8%.

Timing en verwerking van onrendabele
investeringen nieuwbouw
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen
en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke
verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces
van de corporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake
indien de formalisering van het realisatie document
heeft plaatsgevonden.
De aannames gedaan bij de financiële impact van
bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten.
Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd
ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van
leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in
de voorgenomen bouwproductie.

Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast en
belastinglatenties in de jaarrekening heeft Elkien een
aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking
van de aangifte over de verslagjaren 2007 tot en met
2012 door de fiscus zullen worden getoetst.
De belangrijkste standpunten betreffen:
• de waardebepaling van de bouwclaim;
•	het onderscheid tussen onderhoudskosten en
investeringen;
• de verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
• het vormen van een herbestedingsreserve;

Dientengevolge kan de fiscale last over 2012 en
voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan en
belastinglatenties een andere waarde kennen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. Bij deze methode wordt voor de
bepaling van de kasstromen uit operationele activiteiten
het nettoresultaat aangepast voor posten van de
winst- en verliesrekening die geen invloed hebben
op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar en
voor 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 met uitzondering van deposito’s
met een looptijd langer dan drie maanden. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn
gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de
hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten)
en betaalde interest (opgenomen onder operationele
activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa
worden opgenomen rekening houdend met de onder
overige schulden opgenomen 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.

78 | 79

Toelichting op de balans

Sociaal vastgoed Vastgoed in
in exploitatie
ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

(x € 1.000)

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

Stand per 31 december 2011
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2011
Effecten stelselwijziging
Boekwaarden per 1 januari 2012
Mutaties 2012
Investeringen
Subsidies
Desinvesteringen
Herwaardering
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Waardeverminderingen
Terugneming van
waardeverminderingen
Overboekingen
Totaal mutaties
Stand per 31 december 2012
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2012

Totaal

Onroerende en
roerende zaken
ten dienste van
de exploitatie

Verzekerde waarde
Elkien onderscheidt in het sociaal vastgoed in exploitatie
de volgende componenten en afschrijvingstermijnen:
• Grond
geen afschrijvingen
• Opstal (bouw)
lineair
40-50 jaar
• Woningverbeteringen lineair
25 jaar

`
775.057

24.540

20.450

820.047

-/- 233.380

-/- 10.787

-/- 10.953

-/- 255.120

541.677

13.753

9.497

564.927

3.553
545.230

3.673
17.426

9.497

7.226
572.153

2.062
-/- 6.246
-/- 20.205
3.152

43.128
-/- 2.900
7.112

967
-/- 1.325
-

46.157
-/- 6.246
-/- 21.530
-/- 2.900
10.264

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie worden de volgende componenten
en afschrijvingstermijnen gehanteerd:
• Grond
geen afschrijvingen
• Overige zaken
lineair
10 jaar
• Eigen kantoorpand
lineair
40 jaar
• Inrichting kantoorpand lineair
10 jaar
• ICT apparatuur
lineair
3 jaar

43.407

-/- 43.407

-

-

22.170

3.933

-/- 358

25.745

In het boekjaar werd bij onroerende zaken in ontwikkeling
een bedrag ad € 1.293.000 aan bouwrente geactiveerd.
Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd
een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 4%.

817.566
-/- 250.166

24.259
-/- 2.900

21.417
-/- 12.278

863.242
-/- 265.344

567.400

21.359

9.139

597.898

Na-investeringen worden geactiveerd en afgeschreven
over de resterende exploitatieduur van het complex.
In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn totaal
17.831 eenheden en geen garages opgenomen.
De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente
WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt
€ 1.885 miljoen.

De activa zijn verzekerd op basis van aanschaf- c.q.
voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde
aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen
zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde
som op basis van herbouwwaarde op balansdatum
bedraagt ongeveer € 1,457 miljard. Het onroerend
goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
kapitaalmarktleningen onder WSW borgstelling.
Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.

Verplichtingen
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met
betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag
van € 22,1 miljoen. Ingebruikname zal in het volgende
boekjaar plaatsvinden.

Geplande verkopen
Het aantal woningen behorende tot sociaal vastgoed
in exploitatie dat is aangemerkt voor de verkoop
bedraagt 1.648. Naar verwachting zullen 120 woningen
binnen één jaar worden verkocht. De verwachte
opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt
€ 13,8 miljoen. De boekwaarde bedraagt ultimo het
verslagjaar € 2,64 miljoen.

De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde
van deze activa bedraagt € 748 miljoen. Ten opzichte
van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde met
€ 17,7 miljoen gestegen. Voor de toelichting op deze
mutatie wordt verwezen naar de toelichting op de
winst-en-verliesrekening.

80 | 81

Commercieel
vastgoed in
exploitatie

2. Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het
navolgende schema samengevat:
Stand per 31 december 2011
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden
Effecten stelselwijziging
Boekwaarden per 1 januari 2012
Mutaties 2012
Investeringen
Subsidies
Desinvesteringen
Herwaardering
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Waardeverminderingen
Terugneming van
waardeverminderingen
Overboekingen
Totaal mutaties
Stand per 31 december 2012
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden 31-12-2012

Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

Totaal

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor de
eigen exploitatie

35.016

1.045

172

-/- 7.023

-

-

36.233
-/- 7.023

27.993

1.045

172

29.210

-/- 2.288
25.705

1.045

172

-/- 2.288
26.922

16
-/- 202
-/- 531
178

-

215
-/- 63
-

231
-/- 202
-/- 531
-/- 63
178

-/- 539

-

152

-/- 387

32.542
-/- 7.376

1.045
-

387
-/- 63

33.974
-/- 7.439

25.166

1.045

324

26.535

Elkien onderscheidt in het commercieel vastgoed
in exploitatie de volgende componenten en
afschrijvingstermijnen:
• Grond
geen afschrijvingen
• Opstal (bouw)
lineair
40-50 jaar
• Woningverbeteringen lineair
25 jaar
• Garages
lineair
40-50 jaar
In de post commercieel vastgoed in exploitatie zijn 173
woningen, 688 garages, 17 bedrijfsruimten en 30 overig
bezit opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd
op de meest recente WOZ beschikkingen van deze
eenheden bedraagt € 42,4 miljoen.
De actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde van
deze activa bedraagt € 29,8 miljoen. Ten opzichte
van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde met
€ 1,4 miljoen gedaald.
In de post Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden zijn in totaal 7 verhuureenheden
opgenomen. Alle 7 verhuureenheden zijn verkocht
met een terugkoopplicht. Gebruik is gemaakt van
contractvormen die de goedkeuring van de Minister
hebben. Deze 7 verhuureenheden breiden niet meer
uit, we bieden al langere tijd geen mogelijkheid meer
tot (ver)kopen onder voorwaarden.

Marktwaarde
De actuele waarde (marktwaarde) van commercieel
vastgoed in exploitatie is ultimo 2012 € 31,2 miljoen
(2011: 32,0 miljoen). Ten opzichte van voorgaand
verslagjaar is de marktwaarde met € 0,8 miljoen gedaald.
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Deelnemingen Latente
Leningen u/g Te vorderen
Overige
Totaal
belasting
BWS-subsidies vorderingen
vorderingen

3. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa als volgt
worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari 2012
Investeringen
Resultaat deelnemingen
Desinvesteringen
Waardeverminderingen
Stand per 31 december 2012

58

17.529

2.095
61

470
38

-/- 24

-/- 3.044

-/-180

-/- 104

34

14.485

1.976

404

3.156

105

104

Inbegrepen in de stand per 31 december 2012 zijn:
- cumulatieve herwaarderingen
-b
 edragen met looptijd korter
9
dan één jaar

16.158
8.280

36.310
8.379

-/- 674 -/- 4.026
-/- 2.428 -/-2.428
21.336 38.235

1.246

4.620

Deelnemingen
De deelnemingen betreffen:

De Friese Greiden Holding B.V. te Heerenveen
Herstructurering Boarnsterhim B.V. te Grou
Huistest B.V. te Balk
Nieuw Wonen Vastgoed B.V. te Leeuwarden

Netto-vermogenswaarde
Aandeel 2012 2011
100%
25
25
50%
9
9
33,3%
6
100%
18
34
58

We hebben in 2012 de groepsmaatschappijen Nieuw Wonen Vastgoed B.V. en Stichting Beheer de Friese Greiden
opgeheven. Deze maatschappijen zijn in het verleden opgericht vanuit fiscale overwegingen. In verband met huidige fiscale
wetgeving zijn de maatschappijen niet meer relevant. Ons aandeel in Huistest B.V. te Balk hebben we in 2012 verkocht.
Latente belastingvorderingen
De voorziening voor latente belastingvorderingen bestaat uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale
boekwaarde van:
Verrekenbare tijdelijke verschillen
Compensabele fiscale verliezen

2012

2011

13.627
858
14.485

14.043
3.486
17.529

De belastinglatentie is als vordering opgenomen voor het
verschil tussen de fiscale waardering en de waardering in
de jaarrekening van de onroerende zaken (€ 10,9 miljoen),
de langlopende schulden (€ 1,7 miljoen), verrekenbare
verliezen (€ 0,9 miljoen) en overige (€ 1,0 miljoen). De
latentie zal niet binnen één jaar worden gerealiseerd. De
latente belastingvordering is opgenomen tegen contante
waarde. Bij waardering op contante waarde over deze
periode vindt de discontering van de waarderingsverschil
len plaats tegen een netto rente van 4,0%. Dit percentage
is afgeleid uit de voor de Elkien geldende rente voor lang
lopende leningen op 31 december 2012 van 4,0%, onder
aftrek van het nominale belastingtarief van 25%. Omdat
het verschil in de fiscale en commerciële waardering van
de vastgoedportefeuille in exploitatie naar verwachting
pas na lange tijd tot afwikkeling komt is de contante
waarde hiervan verwaarloosbaar. Het nominale bedrag van
het volledige verschil tussen de fiscale en de commerciële
waardering heeft een omvang van circa € 58 miljoen.
Van de opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen en
compensabele verliezen is het waarschijnlijk dat toe
komstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie
of dat verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.
Leningen u/g

Geldnemer
Stichting PaVo
SLS Wonen
WoonFriesland
WoonFriesland
Social Finance

Rente Saldo
31-122012
5,0%
2,5%
3,0%
3,0%
nvt%

456
1.200
13
97
210
1.976

Resteren Saldo
de looptijd 31-12in jaren
2011
10
6
2
2
10

581
1.200
20
145
149
2.095

Te vorderen BWS-subsidies
Te vorderen BWS subsidies zijn gewaardeerd tegen
contante waarde. Het totaal van de nominaal nog te
ontvangen bedragen is € 404.000,-. De gemiddelde
restant looptijd bedraagt 6 jaar, de gemiddelde
rentevoet 8%. Zie tevens egalisatierekening (passiva
zijde balans).
Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen zijn de volgende posten
opgenomen:

Verstrekte cash collateral
Geactiveerde kosten
herstructurering derivaten
Vooruitbetaalde btw
kantoorpand
Langlopende vordering

31-12-2012 31-12-2011
15.950
7.670
4.542

5.080

844

980

21.336

2.428
16.158

Verstrekte cash collateral
Elkien heeft ultimo 2012 € 15,95 miljoen aan cash
collateral (onderpand) gestort bij banken. Bij een
stijging van de rente c.q. aan het einde van de looptijd
van de renteswap vindt een zgn. collateral call back
(terugstorting) plaats.
Uitstaande cash collateral bij banken:
Credit Suisse
BNP Paribas
Barclays
Deutsche Bank

31-12-2012
7.450
4.420
3.080
1.000
15.950

Geactiveerde kosten herstructurering derivaten
Het negatieve resultaat van het herstructuren van
een aantal swaps in 2010 die effectieve hedges
in een kostprijshedge-accounting relatie waren
is geactiveerd onder de balanspost geactiveerde
kosten herstructurering derivaten. Deze post wordt
jaarlijks afgeschreven naar rato van de looptijd van
de geherstructureerde swaps. Dit geldt zolang de
oorspronkelijk ingedekte leningen er nog zijn.
De looptijd bedraagt 18 jaar, de afschrijving voor
2012 is € 538.000,-. De afschrijving is verantwoord in
de resultatenrekening onder de post rentelasten en
soortgelijke kosten.
Vooruitbetaalde btw kantoorpand
Onder deze post is opgenomen de betaalde btw op
het in Heerenveen gehuurde kantoorpand. Deze wordt
gedurende de looptijd van het contract ten laste van
de winst- en verliesrekening gebracht. De looptijd
bedraagt nog 6 jaar, ultimo boekjaar bedraagt deze
post nog € 0,84 miljoen.

4. Voorraden

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

31-12-2012

31-12-2011

3.680

3.619

1.055

4.159

406
5.141

628
8.406

Op de post vastgoed bestemd voor de verkoop heeft
een afwaardering plaatsgevonden van € 2,997 miljoen.
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5. Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa

2012
858
826
1.464
778
3.926

2011
628
1.241
2.468
1.558
5.895

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde 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.
Huurdebiteuren
Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

2012
858
858

2011
661
-/- 33
628

2012
75
721
30
826

2011
279
933
29
1.241

Gemeenten
Gemeente Boarnsterhim
Gemeente Leeuwarden
Gemeenten overig

6. Liquide middelen
2012
Dagelijks opvraagbare liquide middelen:
Kas
1
ING Bank
7
Friesland Bank
213
Rabobank
95.094
SNS Bank
3
Fortis
36
ABN AMRO
Totaal liquide middelen
95.354

7. Eigen vermogen

8. Egalisatierekening

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Het verloop van de egalisatierekening is als volgt:
BWS-subsidie
Stand per 1 januari 2012
470
Toevoegingen rente
38
Vrijval ten gunste van de exploitatie
-/- 104
Stand per 31 december 2012
404

2011
4
4
150
33.813
75
-/- 8
34.038

Ultimo 2012 heeft Elkien de volgende kredietfaciliteiten:
Rabobank
20.000
20.000
Friesland Bank
5.000
5.000
Totaal
25.000
25.000

2011
186.223
8.926
195.149
9.869

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december 2011
Gevolgen stelselwijziging
Stand per 31 december obv
herrekening grondslagen

Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

205.018
2012
205.018
4.399
209.417

2011
186.223
18.795
205.018

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

Overige vorderingen
2012
2011
45
1.012
1.006
892
497
602
398
100
100
232
591
-/- 814
-/- 729
1.464
2.468
Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.
Vorderingen op niet huurders
Vorderingen op vertrokken huurders
Belastingen
Vorderingen wegens verkochte nieuwbouw en bestaand bezit
Herstructurering Boarnsterhim B.V.
Overige vorderingen
Af: voorziening wegens oninbaarheid

Overlopende activa
2012
284
462
32
778
Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

Vooruitbetaalde facturen
Rente en aflossing 2013
Overige

2011
1.300
230
28
1.558
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9. Voorzieningen

10. Langlopende schulden
2011
8.547
-/- 4.931
3.616

Stand per 31 december 2011
Gevolgen stelselwijziging
Stand per 31 december 2011 obv herrekening grondslagen

Stand per 31-12- Aflossings2012 inclusief
verplichting
aflossings2013
verplichting

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

Stand per 1 Dotaties Onttrek Vrijval
Stand per 31
januari 2012
kingen
december 2012
Onrendabele investeringen
Latente belastingverplichtingen
Pensioenen
Overige voorzieningen

42
117
3.457

765
25

-/- 7
-/- 26
-/- 1.395

-

765
35
91
2.087

Totaal

3.616

790

-/- 1.428

-

2.978

Latente Belastingverplichtingen
De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering
en de waardering van de leningen u/g. Het nominale bedrag van het waarderingsverschil tussen fiscale en commerciële
waardering bedraagt € 140.000.
Pensioenen
De voorziening voor pensioenen heeft betrekking op een in 2004 getroffen voorziening voor pensioenlasten van
vervroegd uitgetreden medewerkers.

Resterende Resterende
looptijd
looptijd
> 1 jaar
> 5 jaar

24.075
463.045
833

4.375
14.334
-

19.700
448.711
833

20.322
451.222
833

16.229
385.237
833

487.953

18.709

469.244

472.377

402.299

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn
opgenomen onder de schulden op korte termijn. Voor de gehele leningenportefeuille is WSW borging verkregen.
Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende 5 jaar is hieronder weergegeven:

Van de voorzieningen is een bedrag van € 548.000,- als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.
Onrendabele investeringen nieuwbouw
De voorziening voor onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten
afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn
gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen.

Stand 3112-2012
exclusief
aflossingsverplichting

Overige voorzieningen
Onder overige voorzieningen zijn de volgende
voorzieningen opgenomen:
31-12-2012 31-12-2011
Jubilea
498
473
Grondsanering
14
Hoekstersingel Leeuwarden
Project L. Sinnemastraat
57
120
Optimalisatie
1.532
2.850
2.087
3.457

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

Aflosbaar
over 2 jaar
656
17.792
-

Aflosbaar
over 3 jaar
602
22.938
-

18.448

23.540

Aflosbaar
Aflosbaar
over 4 jaar over 5 jaar
4.116
637
16.487
12.029
-

20.603

12.666

Leningen overheid en
kredietinstellingen
De mutaties in 2012 van de leningen overheid en kredietinstellingen kunnen als volgt worden toegelicht:
Leningen
overheid
Stand per 1 januari

Leningen
krediet
instellingen
24.645
427.982

Totaal
452.627

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Bij: klim
Stand per 31 december

-/- 570
24.075

100.130
-/- 65.067
463.045

100.130
-/-65.637
487.120
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Leningen overheid
Hieronder zijn opgenomen leningen welke zijn verstrekt
door gemeente Opsterland, gemeente Leeuwarden en
gemeente Sudwest Fryslân.
Deze leningen hebben de volgende kenmerken:
2012
Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel)
per balansdatum
24.075
Gemiddelde rente
4,139%
Gemiddelde looptijd
11 jr
Reële waarde
27.215

2011

24.645
4,578%
12 jr
27.477

Basisrenteleningen
c.q. rentetypische looptijd van de leningportefeuille
bedraagt ultimo 2012 25- respectievelijk 23 jaar.
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is een to
taalbedrag van € 451.508 miljoen (2011: € 415.709 miljoen)
opgenomen waarvoor WSW borging is verkregen. Dit is
93% (2011: 92%) van de totale leningenportefeuille.
De hieraan gekoppelde onroerende zaken zijn vrij van
hypotheek. Op deze zaken kan op verzoek van het
WSW een hypotheekrecht gevestigd worden voor het
WSW. In een dergelijk geval zal een financier het WSW wel
moeten aanspreken.

De horizon van de grafiek tot en met het jaar 2021 is
gebaseerd op het verloop van de nog te starten swaps.
De laatste swap start in 2020. Door 2021 nog mee te
nemen laten we zien dat er geen nieuwe swaps meer
starten in 2021 (en latere jaren).

Leningen kredietinstellingen
De relatie tussen de variabel rentende leningen en de
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende
renteswaps is hieronder weergegeven:
kredietinstellingen. Deze leningen hebben de volgende
kenmerken:
2012
2011
Vastrentende leningen		
Restschuld (inclusief kortlopend deel)
Derivaten
per balansdatum
243.045 226.482

Overzicht basisrenteleningen per 31-12-2012
leningnummer
L165
L174
L175
L198
L199
L200

Hedgepositie Elkien op macroniveau

De financieringsrente van de portefeuille inclusief
effecten derivaten bedraagt ultimo 2012 3,99% en de
duration 13,8. De duration van de derivatenportefeuille
is berekend op 14,3. Noot: de gemiddelde liquiditeits-

Variabel rentende leningen plus nog af te sluiten variabel rentende leningen
350

hoofdsom
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
45.000.000

basisrente
3,930%
3,250%
3,310%
4,975%
4,970%
4,960%

creditspread spreadherziening
0,100%
1-7-2013
0,000%
1-12-2015
0,000%
3-10-2016
0,190%
15-3-2013
0,180%
15-2-2013
0,180%
15-2-2013

gem. basisrente gem. creditspread

3,99%

0,08%

300
250
x euro 1 mln

Gemiddelde rente
4,252% 4,332%
Gemiddelde looptijd
17 jr
15 jr
Reële waarde
305.715 275.574
		
Leningen met variabele rente		
Restschuld (inclusief kortlopend deel)
per balansdatum
220.000 201.500
Gemiddelde rente
0,535% 1,720%
Gemiddelde looptijd
34 jr
24 jr
Reële waarde
220.450 202.283

Van de totale leningportefeuille ultimo 2012 bestaat
€ 45 miljoen uit basisrenteleningen. De door Elkien
afgesloten basisrenteleningen zijn verstrekt door de
NWB. Op deze leningen wordt een vaste basisrente
betaald van gemiddeld 3,99% (2011: 3,59%). De credit
spread die op deze leningen wordt betaald wordt
periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de
gemiddelde credit spread 0,08%. Het verval schema van
de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven:

Risico creditspread
Bij een basisrentelening is het risico dat de geldgever
bij een kredietopslag herzieningsmoment de
mogelijkheid heeft om de lening op te zeggen. Indien
één van de partijen van de lening af wil, vindt alsnog
marktwaardeverrekening plaats. Hier loopt Elkien het
risico dat meer betaald moet worden dan de nominale
waarde. Elkien ziet dit als een beperkt risico, omdat de
geldgever NWB is, een sectorbank. Ook uit het verleden
blijkt dat dit eigenlijk niet voorkomt. Het risico van hoge
kredietopslagen in de toekomst kan beperkt worden
door te kiezen voor korte kredietopslag perioden.

200
150
100
50
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Essentie basisrenteleningen
Een basisrentelening kan gezien worden als een
combinatie van een renteswap en een roll-over lening.
Het voordeel van een basisrentelening is dat geen
sprake is van margin call verrekening (mogelijke
storting van onderpand bij bank) en dat voor zeer lange
looptijden gekozen kan worden. De basisrentelening
bestaat uit een basisrente verhoogd met een
kredietopslag voor een bepaalde periode. Deze
periode is door het WSW gesteld op minimaal vijf jaar.
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Intern nummer
Financiële instrumenten
In 2012 is het treasurybeleidsplan en het herziene
treasurystatuut vastgesteld door de directeurbestuurder en goedgekeurd door de RvC. Deze
kaderdocumenten beschrijven de wijze waarop afgeleide
financiële instrumenten passen binnen het financiëleen 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.

Intern
nummer

Hoofdsom

Vaste Variabele
rente%
rente%

ABN AMRO – CAP 5,5%
D2
5.000
ABN AMRO – FLOOR 2,0%
D3
5.000
BARCLAYS – Payer IRS
D26
7.500
3,4125
D27
7.500
3,4125
D25
7.500
3,4125
D36
7.500
3,345
D35
7.500
3,4125
D40
10.000
3,5375
47.500 gem. 3,43
BNG – Payer IRS
D11
D14
D15
D16
D20

10.000
4,934
5.000
4,98
5.000
4,97
5.000
4,965
10.000
4,92
50.000 gem. 4,95

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

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

Voor de variabel rentende leningen is voor € 194 miljoen
aan renteswap aangegaan om het variabel rente risico op
deze leningen af te dekken. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de met banken aangegane derivaten en de
door deze banken berekende marktwaarden per 30 decem
ber 2012 (bedragen x € 1.000). De berekende markt
waarden door banken worden getoetst door Elkien aan
de hand van Bloomberg. Bij de berekening van de markt
waarden is de EUR Bloomberg Curve toegepast. Voor wat
betreft de discount curve is de 45 eurocurve van toepas
sing. De renteswaps hebben de volgende kenmerken:
Transactiedatum

Startdatum

Einddatum Marktwaarde

16-02-2005

01-04-2005

01-04-2015

8

16-02-2005

01-04-2005

01-04-2015

-/- 222

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

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

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

-/- 2.568
-/- 2.581
-/- 2.533
-/- 1.304
-/- 1.771
-/- 3.588
-/- 14.345

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

-/- 5.172
-/- 2.905
-/- 2.850
-/- 2.815
-/- 5.930
-/- 19.672

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

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

Hoofdsom

Vaste Variabele
rente%
rente%

Transactiedatum

Startdatum

Einddatum Marktwaarde

BNP Paribas – Payer IRS
D32
12.500
3,11
D28
7.500
3,40
D29
7.500
3,40
D31
7.500
3,41
D34
7.500
3,525
D41
10.000
3,57
52.500 gem. 3,38

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

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

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

16-06-2040
01-09-2059
01-09-2059
02-07-2059
01-04-2058
01-05-2051
gem. 40 jr

-/- 2.456
-/- 2.535
-/- 2.535
-/- 2.581
-/- 1.984
-/- 3.654
-/- 15.785

Credit Suisse – Payer IRS
D42
10.000
3,57
D43
10.000
3,57
D44
10.000
3,58
D45
10.000
3,61
D46
10.000
3,62
50.000 gem. 3,59

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

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

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

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

-/- 3.671
-/- 3.647
-/- 3.736
-/- 3.797
-/- 3.803
-/- 18.654

Deutsche Bank – Payer IRS
D33
12.500
3,0975
D23
2.500
3,398
D24
7.500
3,403
D30
4.000
3,40
D38
7.500
3,3325
D37
7.500
3,34
D39
10.000
3,515
51.500 gem. 3,33

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

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

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

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

-/- 2.403
-/- 844
-/- 2.504
-/- 1.329
-/- 1.107
-/- 1.164
-/- 3.516
-/- 12.507

Goldman Sachs –Payer IRS
D48
12.500
3,25
D47
8.000
3,25
20.500 gem. 3,25

6m Eur
6m Eur

18-08-2011
18-08-2011

01-07-2014
01-07-2013

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

-/- 2.901
-/- 2.091
-/- 4.992

Rabobank –Payer IRS
D9
7.500
4,084
D10
7.500
4,0635
15.000 gem. 4,07

3m Eur
3m Eur

10-01-2007
10-01-2007

01-02-2008
01-12-2008

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

-/- 3.169
-/- 3.018
-/- 6.187

Totaal

297.000

-/- 92.356
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Credit Support Annex (CSA)’s en Break Clauses
Met Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank
en Goldman Sachs zijn zgn. CSA’s overeengekomen.
CSA staat voor Credit Support Annex en is van
toepassing bij marktwaardeverrekening (margin calls).
Bij een positieve marktwaarde van de afgesloten
renteswaps loopt Elkien een potentieel kredietrisico op
de bank. Het is niet uit te sluiten dat zelfs grote banken
failliet kunnen gaan. Een CSA reduceert het kredietrisico.

Met uitzondering van de BNG zijn met de overige
banken zgn. mutual break clauses overeengekomen.
Dit betekent dat Elkien of de tegenpartij het recht
heeft om de transactie(s) op een toekomstig tijdstip
te beëindigen. In alle gevallen ligt dat moment 10 jaar
na transactiedatum.
De break clause vervalkalender van de hoofdsommen is als volgt:
2020

Markt-waarde

2021

Markt-waarde

Barclays

22.500

-/- 7.196

25.000

-/- 6.172

BNP Paribas

35.000

-/- 9.560

17.500

-/- 5.323

50.000

-/- 17.705

26.500

-/- 6.338

25.000

-/- 5.421

20.500

-/- 4.828

138.000

-/- 39.449

Tegenpartij

Elkien heeft ultimo 2012 € 15,95 miljoen aan cash collateral
verstrekt aan banken. Dit is geld dat bij een stijgende rente
teruggestort wordt door de banken. Onderstaande tabel
verschaft inzicht in de ontwikkeling van de marktwaarde en
margin call verplichting bij diverse rentescenario’s.

Rabobank

2018

Markt-waarde

15.000

-/- 5.956

Credit Suisse
Tegenpartij

Marktwaarde *

Rente -0,5%

Rente -1,0%

Rente +0,5%

Rente +1,0%

Barclays
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Rabobank

-/- 13,4
-/- 14,9
-/- 17,7
-/- 11,8
-/- 4,8
-/- 6,0
-/- 60,6

-/- 21,3
-/- 24,5
-/- 26,5
-/- 29,6
-/- 8,7
-/- 7,9
-/- 110,1

-/- 32,2
-/- 36,2
-/- 36,9
-/- 31,5
-/- 17,5
-/- 10,1
-/- 160,4

-/- 6,3
-/- 6,9
-/- 10,7
-/- 4,5
-/- 1,7
-/- 4,2
-/- 33,9

-/- 0,5
-/- 0,3
-/- 3,9
1,4
0,9
-/- 2,7
-/- 5,1

Margin call verplichting

-/- 16,0

-/- 53,5

-/- 100,3

0,0

0,0

Deutsche Bank
Goldman Sachs

Doorgaans is sprake van een ISDA raamovereenkomst.
De uitzonderingen hierop zijn de BNG waarmee een
Raamovereenkomst Financiele Derivaten (RFD) onder
CSA is afgesloten en de Rabobank Heerenveen-Gorredijk
waarmee een Overeenkomst Financiele Derivaten (OFD)
is afgesloten met een Threshold van € 15,75 miljoen.

Totaal

15.000

-/- 5.956

84.000

-/- 23.094

Liquiditeitsrisico
Elkien houdt een derivatenportefeuille aan, die
het risico van een stijging van de rente op haar
leningenportefeuille moet afdekken. Onderdeel van
de modaliteiten van deze derivatenportefeuille zijn
breakclauses en collateralverplichtingen in de vorm van
het storten van liquiditeiten bij de bank als zekerheid.
Als gevolg van de Vestia-affaire zijn door het CFV en
het Ministerie van Wonen en Rijksdienst aanvullende
maatregelen genomen om het liquiditeitsrisico’s bij
corporaties te beperken en het gebruik van derivaten
te ontmoedigen. Het CFV maakt gebruik van een
zogenaamde stresstest voor derivaten om het
liquiditeitsrisico te toetsen Zie voor uitkomsten stresstest
paragraaf Financiële instrumenten en risicobeheersing.

Uit de meerjarenbegroting (dPi 2012) blijkt dat Elkien
voldoet aan de basiseisen voor borgbaar zijn door het
WSW. Dit houdt in een positieve interestdekkkingsratio
voor de komende 5 jaar inclusief een aflossingsfictie van
2%. Het te verwachten faciliteringsvolume op grond van
borgingsruimte en kasstromen is afdoende voor de inves
teringsverplichtingen van Elkien. De harde investerings
verplichtingen ultimo 2012 bedragen circa € 21,9 miljoen.
De op sectorniveau gesloten overeenkomst tussen
Vestia en de banken en de brief van de minister van BZK
hebben het risico dat het obligo richting het WSW ad
€ 16,2 miljoen wordt ingeroepen drastisch verminderd.
De minister geeft aan dat door de overeenkomst de

dreiging van het inroepen van het obligo is afgewend.
Het bestuur van Elkien is van mening dat Elkien te
allen tijde moet kunnen voldoen aan deze latente
verplichting richting het WSW, ook in combinatie met
een liquiditeitsrisico uit hoofde van derivaten. Op dit
moment speelt deze cumulatie van risico’s niet.
Het bestuur zal het komend jaar verdere maatregelen
treffen om, mocht in de toekomst een dergelijke
cumulatie van risico’s zich hernieuwd voordoen,
deze risico’s te kunnen dragen.
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Niet uit de balans blijkende
verplichtingen

11. Kortlopende schulden
2012

2011

Aflossingsverplichting komend boekjaar

18.709

49.136

Kasgeldleningen

22.000

-

Rekening-courant faciliteit

21.603

-

Schulden aan kredietinstellingen

62.312

49.136

Schulden aan leveranciers

8.023

6.553

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3.054

3.198

Overige schulden

2.614

1.786

Overlopende passiva

9.043

9.623

85.046

70.296

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd
korter dan een jaar. De reële waarde van de schulden bena
dert 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. Voor het in deze post opgeno
men kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen
wij naar de toelichting op de langlopende schulden.
Kasgeldleningen
Geldverstrekker

Rente

Saldo 31-12-2012

Start datum

Eind datum

Woongoed Zeeuws

2,04%

7.000

03-12-2012

04-03-2013

De Alliantie

2,02%

15.000

21-12-2012

21-02-2013

22.000
Onder de schulden aan kredietinstellingen zijn
ondermeer aangetrokken kasgeldleningen ter grootte
van € 22 miljoen opgenomen evenals een rekeningcourant faciliteit van € 21,6 miljoen.

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane
huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt in
totaal € 4,4 miljoen. Hiervan heeft € 3,6 miljoen een
looptijd van meer dan een jaar en € 0,7 miljoen een
looptijd van meer dan 5 jaar heeft. De huurverplichtingen
lopen van 1 tot 6 jaar.

Operationele leases
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 2012 heeft Elkien ten aanzien van haar wagenpark
leaseverplichtingen ter grootte van € 1,78 (€ 2011:2,08)
miljoen. Deze leaseverplichting is in onderstaande tabel
nader toegelicht.
		 > 1 jaar 		 Totaal
< 1 jaar < 5 jaar > 5 jaar
Leaseverplichting
716
1.057
- 1.773

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor
nieuwbouw tot een bedrag van € 21,9 miljoen. Deze
verplichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling
in een periode van 1 jaar ná balansdatum.

Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar is Elkien onderhoudsverplichtingen
aangegaan voor een totaal bedrag van € 3 miljoen
waarvan de uitvoering nog ter hand moet worden
genomen. Dit zal binnen één jaar plaatsvinden.

Heffing saneringsfonds
Elkien zal de komende 5 jaren naar verwachting in totaal
€ 12,0 miljoen moeten afdragen aan door het Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting opgelegde sanerings
heffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende
corporaties financieel er weer bovenop te helpen.

WSW Obligo
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Elkien een
obligo verplichting jegens het WSW van 3,85% van
de restschuld van de door Elkien opgenomen, door
het WSW geborgde leningen. Ultimo 2012 bedraagt
dit obligo € 16,2 miljoen. Indien het WSW dit obligo
zou opeisen dient Elkien het bedrag binnen 30 dagen
aan het WSW over te maken. Elkien verwacht indien
noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen
voldoen door het nog niet benutte deel van het
bestaande financieringskrediet aan te spreken, en zo
nodig een aanvullende lening aan te trekken binnen het
aanwezige faciliteringsvolume.

toezichthouder, het CFV, zijn nog geen aanwijzingen
gegeven over de aard en inhoud van het op te stellen
plan van aanpak. In de voorliggende jaarrekening is
hier derhalve geen rekening mee gehouden.
De onderliggende derivaten zijn momenteel voor de
negatieve marktwaarde van € 92,4 miljoen begrepen
in een hedge relatie. Bij een eventuele afwikkeling
van deze contracten zal de negatieve marktwaarde
worden toegerekend aan de resterende periode
van de hedge relatie. Zie hiervoor ook paragraaf 10
toelichting langlopende leningen onderdeel financiële
instrumenten. Elkien heeft niet de intentie om deze
contracten af te wikkelen.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld Stichting
PAVO, Stichting Geef en Stichting van Federatie van
Leeuwarder Woningcorporaties. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen
in het management van Elkien en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.

Toezichtbelemmerende bepalingen derivaten
De onderliggende contracten bevatten bepalingen
die uitgelegd zouden kunnen worden als toezicht
belemmerende bepalingen. Op grond van de
beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninksrijksrelaties van 5 september 2012,
nr. 2012-000051585 dient Elkien een plan van
aanpak op te stellen voor de afbouw van dat deel
van de derivatenportefeuille waarbij sprake is van
toezichtbelemmerende bepalingen. Door de externe

Met de meeste van haar deelnemingen heeft Elkien naast
haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie. Feitelijk
vinden er geen of zeer geringe activiteiten in de deel
nemingen plaats. Indien er transacties plaatsvinden, zijn
deze gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken
waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

15. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

Opbrengsten

12. Huuropbrengsten
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid

2012

2011

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

82.457
4.742
87.199
-/- 2.796
-/- 343
84.060

De “te ontvangen nettohuur” is gewijzigd als gevolg van:
• verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging, harmonisatie en wegens woningverbetering tot een
bedrag van € 2.220.000,• het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen tot een bedrag
van € 710.000,• Verkopen en sloop van woningen in exploitatie -/- € 350.000,-

2012
12.002
-/- 2.463
9.539
1
9.540

2011
15.981
-/- 3.284
12.697
104
12.801

117

143

2012

2011

1.839
1.839

1.891
1.891

2012

2011

167
148
315

119
282
401

2012

2011

20.205
1.325
531
22.061

19.245
1.435
573
21.253

16. Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

17. Overige bedrijfsopbrengsten

2012

2011

5.959
-/- 736
-/- 167
5.056

5.696
-/- 1.089
-/- 154
4.453

2012

2011

104
65
169

108
32
140

14. Overheidsbijdragen
Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie
Jaarlijkse bijdrage WVG

Aantal verkochte woningen bestaand bezit

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

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

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

Beheerdiensten
Overige

Lasten
18. Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijving sociaal vastgoed zaken in exploitatie
Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie
Afschrijving commercieel vastgoed in exploitatie
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19. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
2012

2011

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

104
129
192
116
144
277
257
870
2.089

-

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

376
1.692
435
367
801
163
486
4.320

-

Waardeveranderingen
Blauwhuis woningen
Bolsward woonzorgcomplex
Burgum woningen
Drachten woningen
Grou woningen
Leeuwarden De Jokse/De Uitkomst
Leeuwarden it Buthus/Buorkerij
Leeuwarden Schapendijkje
Leeuwarden Vrijheidswijk
Nij Beets woningen
Poppenwier woningen
Tijnje woningen
Ureterp woningen
Overig niet woongelegenheden
Overig: Niet gespecificeerd per PMC
Projecten
Subtotaal

Nieuwbouw huur projecten

20. Onderhoudslasten

225
-/- 1.056
-/- 1.328
-/- 409
1.516
226
-/- 391
-/- 176
1.065
-/- 190
-/- 3.383
-/- 3.901

363
2.758
893
780
846
1.121
1.454
-/- 820
364
795
1.167
-/- 78
2.501
12.144

2.508

12.144

Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)

2012

2011

4.835
13.546
18.381

4.961
10.844
15.805

2012
13.546
3.192
1.643
18.381

2011
10.844
2.883
2.078
15.805

2012
473
521
994

2011
322
499
821

2012
2.664
-/- 474
1.161
603
70
305
131
4.460

2011
2.332
-/- 400
966
507
104
298
243
4.050

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
Storingsonderhoud
Mutatieonderhoud

21. Leefbaarheid
Fysieke leefbaarheid
Sociale leefbaarheid

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

We hebben besloten om een aantal huurprojecten
geheel stop te zetten. Dit leidt ertoe dat we een
totaal van € 2,089 miljoen zijn in ontwikkeling zijnde
huurprojecten volledig hebben afgeboekt. Deze maken
geen onderdeel meer uit van de balanspositie sociaal
vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie.

Nieuwbouw koop projecten
In 2012 moeten we wegens economische
omstandigheden afwaarderingen toepassen in de
nieuwbouw koop portefeuille. Er is voor € 2,997 miljoen
afgewaardeerd op de nog bestaande koopprojecten, dit
betreft met name een aantal grondposities. Daarnaast
hebben we besloten om een aantal koopprojecten
geheel stop te zetten. Dit leidt ertoe dat we in
totaal voor € 1,323 miljoen in ontwikkeling zijnde
koopprojecten volledig hebben afgeboekt. Deze maken
geen onderdeel meer uit van de balanspositie vastgoed
in ontwikkeling bestemd voor verkoop. In totaal
betekent dat we de koopportefeuille met € 4,32 miljoen
hebben verlaagd.

Waardeveranderingen
Ter bepaling van de minimumwaardering van het
sociaal vastgoed in exploitatie werd tot en met
2011 een andere basis voor de actuele waarde, in
casu bedrijfswaarde, gehanteerd dan vanaf 1 januari
2012. De rentabiliteitswaarde correctie wordt niet
langer toegerekend, de integrale kostenbenadering
is gewijzigd in een benadering met alleen nog
vastgoedgerelateerde kosten en de minimum
levensduur bij afwezigheid van andere concrete
beleidsvoornemens is gewijzigd van 10 naar 15 jaar.
Deze wijzigingen leiden tot een hogere bedrijfswaarde.
Hierdoor krijgen we in 2012 een terugname van
waardeverminderingen van € 3,9 miljoen.
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23. Overige bedrijfslasten

24. Financiële baten en lasten
2012

2011

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

1.112
1.557
364
325
387
1.677
581
2.245
8.248

4.686
1.529
318
236
454
1.794
430
2.369
11.816

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

4.856
385
98
66
115
922
6.442

4.711
394
41
120
428
909
6.603

14.690

18.419

Totaal overige bedrijfslasten

In de post zijn in 2012 geen incidentele baten/lasten opgenomen (2011: € 4.028.000). In 2011 hebben we een
voorziening gevormd ter grootte van € 3,6 miljoen voor de organisatie optimalisatie en moesten we een eenmalig
heffing aan het CFV betalen van € 430.000. Deze incidentele lasten hebben we in 2012 niet.

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

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

2012
87
83
170

2011
61
39
100

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

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Afwaardering (langlopende) vordering

Rentebaten
Geactiveerde rente materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Rente financiële vaste activa
- Te vorderen subsidie BWS
- Overige financiële vaste activa
Rente op vorderingen
Rente op liquide middelen
Geactiveerde kosten herstructurering derivaten
Rentelasten
Toegevoegde rente aan:
Egalisatierekeningen
Rente langlopende schulden:
Leningen
Rente kortlopende schulden
Afschrijving geactiveerde kosten herstructurering derivaten
Overige
Saldo financiële baten en lasten

2012
-/- 2.468
-/- 2.468

2011
-

2012

2011

1.293

1.640

38
98
8
813
2.250

43
151
8
256
5.618
7.716

2012

2011

38

43

18.802

17.434

538
-/- 19.378
-/- 19.596

538
55
18.070
-/- 10.354

De te activeren rente bedraagt 4% en is gebaseerd op de gemiddelde vermogenskostenvoet van de leningen
portefeuille inclusief derivaten. We hebben voorzichtigheidshalve een langlopende vorderin, opgenomen onder de
financiële vaste activa, afgewaardeerd.

25. Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Acute belastingen
Eenmalige aanpassing actieve latentie
Mutatie latentie verliescompensatie resultaat boekjaar (incl. correcties voorgaande jaren)
Overige mutaties latente belastingen
Totaal

2012

2011

413
-/- 3.450
-/- 3.037

14.043
-/- 1.535
-/- 223
12.285
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De acute belastinglast over 2012 is als volgt bepaald:
2012
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening
Bij: fiscaal niet aftrekbare kosten
- Bijzondere waardeverminderingen
- Fiscale afschrijvingen lager dan commerciële afschrijvingen
- Vrijval agio leningen u/g
- Restitutie kosten betreffende de onbelaste periode
- Oort
Af: fiscaal aftrekbare kosten
- Overheidsbijdragen
- 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
- Dotatie/vrijval voorzieningen
- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Belastbaar bedrag voor verliescompensatie
Fiscale verlies compensatie
Belastbaar bedrag boekjaar

7.436

6.409
19.997
27
2.472
41
28.946
-/- 69
-/-4.445
-/- 11.027
-/- 1.006
-/- 9.539
-/- 288
-/-1.239
-/- 3.901
-/- 31.514

Mutatie reële waarde (bedrijfswaarde)
materiele vaste activa
De reële waarde (bedrijfswaarde) van het sociale vastgoed
bedraagt ultimo 2012 € 748 miljoen (2011: € 731 miljoen).
De reële waarde is in het verslagjaar toegenomen met
€ 17 miljoen ten opzichte van de reële waarde per ultimo
het voorgaande verslagjaar.
De mutatie in de reële waarde laat zich als volgt verklaren:
(bedragen x € 1.000)
Autonome waarde mutatie
Voorraadmutaties
Parameterwijzigingen
Beleidswijzigingen

21.057
10.897
-/- 21.058
5.850
16.746

Toelichting op mutatie
De mutatie in de bedrijfswaarde is € 16,7 miljoen euro
ten opzichte van voorgaand boekjaar. In de tabel zijn de
oorzaken gespecificeerd. De achterliggende belangrijkste
oorzaken van de mutaties zijn de volgende:
•	Door autonome waarde mutaties, dit betreft een
vrijval van € 40,4 miljoen aan kastromen en het effect
van één jaar opschuiven bedraagt € 61,5. Per saldo
€ 21,1 miljoen.
•	Door voorraadmutaties, dit betreft nieuwbouw,
verkoop en sloop, neemt de bedrijfswaarde per saldo
met € 10,9 miljoen toe.
•	Door parameterwijzigingen, die met name worden
veroorzaakt door een lagere verkoopopbrengsten,
daalt de bedrijfswaarde met krap € 21 miljoen.
•	De beleidswijzingen betreft met name de restant
exploitatieduur van de woningen in exploitatie.
Met ingang van 2012 is deze restant exploitatieduur
op 15 jaar gezet. Voorheen was deze 10 jaar.
Daarnaast zijn de onderhoudslasten op lange termijn
meer in lijn met de beleidslijn gebracht. Per saldo een
positief effect van € 5,9 miljoen.

4.868
-/- 4.868
-

Te betalen belasting

-

Na de toevoeging van de fiscale verliescompensatie over 2012 is het totaal van het te verrekenen fiscaal verlies per
31 december 2012 gecumuleerd tot een totaalbedrag van € 3,5 miljoen.
Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk van 0% wordt
veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft
ondermeer verschillen in de verwerking van resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed,
de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
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Overige informatie

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:
Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Werknemers
Gedurende het jaar 2012 had de corporatie gemiddeld
190,46 werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd
op het aantal fulltime equivalenten. Elkien heeft geen
werknemers buiten Nederland.

Bestuurders en commissarissen

Periodiek betaalde
beloningen

Beloningen
betaalbaar op termijn

Uitkering bij beëindiging
dienstverband

Winstdeling
en bonus

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

152.381

48.226

39.155

-

-

-

-

Functie
Directeur-bestuurder 141.103

Per ultimo 2012 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.

In het kader van de fiscale maatregelen uit het in april
2012 gesloten begrotingsakkoord van het kabinet Rutte
II is Elkien in 2013 eenmalig (bij wijze van eindheffing)
16% loonbelasting verschuldigd indien zij in 2012
werknemers in dienst had die in dat jaar loon uit
tegenwoordige dienstbetrekking van meer dan
€ 150.000 hebben genoten. Het totale eenmalige
bedrag aan loonbelasting betreft voor Elkien € 459,99.

Directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen

Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van
pensioenen van:

Er is in totaal aan de raad van commissarissen een
vergoeding betaald van € 70.500. De honorering van de
voorzitter bedraagt € 13.500 en voor leden € 9.500.

Als lid van de Raad van
Commissarissen

Als lid van commissies

Overige
kosten vergoedingen

2012

2011

2012

2011

2012

2011

13.500

12.750

-

-

812

677

9.500

8.750

-

-

571

476

9.500

8.750

-

-

571

476

9.500

8.750

-

-

571

476

9.500

4.750

-

-

571

238

9.500

4.750

-

-

571

238

9.500

4.750

-

-

571

238

-

8.000

-

-

-

391

-

5.538

-

-

-

271

J. Top

-

5.538

-

-

-

271

Totaal

70.500

72.327

-

-

4.241

3.534

Functie
Voorzitter
Jacob Dijkstra
Vice-voorzitter
Drs. Bert Endedijk
Lid
Ir. Marjo Dijkstra
Lid
Koos Gerlofs
Lid
Drs. Marian Valk
Lid
Drs. Evert Wind
Lid

• directeur-bestuurder 	€ 189.329
(voorgaand jaar € 186.298)

Drs. Joke van Leeuwen

De bezoldiging van de bestuurder omvat:
• periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen,
sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie
en ziekte, ter beschikking stelling van auto en
presentiegelden),
• beloningen betaalbaar op termijn (zoals
pensioenlasten, VUT, variabele (lange termijn)
beloningen, sabbatical leave en jubileumuitkeringen),
• uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en
• winstdelingen en bonusbetalingen.

L.J.A.J van den Broek

Lid
Lid
M. Kuipers
Lid
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Overige gegevens
Statutaire resultaatbestemming

Heerenveen, 28 mei
Stichting Elkien

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.

Bestuur,

Voorstel resultaatbestemming

Alex Bonnema

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder
voorbehoud van de goedkeuring door de raad van
commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt.
Het gehele resultaat over 2012, zijnde € 4,399 miljoen
is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Directeur-bestuurder

In de paragraaf algemene toelichting onder effecten
voorgenomen regeringsbeleid van de jaarrekening
is de betekenis hiervan uitgezet. In het jaarverslag
is een uitgebreide toelichting op de kasstroom
projecties opgenomen waarin de effecten van het
voorgenomen regeringsbeleid in combinatie met o.a.
de saneringssteun zijn verwerkt.

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

Raad van Commissarissen,
Gebeurtenissen na balansdatum

Jacob Dijkstra
Voorzitter

Bert Endedijk
Vice-voorzitter

Marian Valk
Lid

Marjo Dijkstra
Lid

Koos Gerlofs
Lid

Joke van Leeuwen
Lid

Evert Wind
Lid

Het voorgenomen beleid van het huidige kabinet richt
zich voor wat betreft de woningcorporaties op een
verhuurderheffing en verruiming van het huurbeleid.
Dit regeringsbeleid is nog onderdeel van wetsvorming.
De verhuurderheffing voor Elkien zou voor de jaren
2013-2017 circa € 32 miljoen kunnen bedragen op
grond van de huidige kennis van de wetsontwikkeling.
Wij maken beperkt gebruik van de verruiming van
het inkomensafhankelijke verhuurbeleid. Wij passen
alleen inkomensafhankelijke huurverhoging toe voor
de groep die meer verdient dan € 43.000,-. De extra
huurverhoging voor deze groep gaat in vanaf jaar 2014.
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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 opgenomen jaarrekening
2012 van Stichting Elkien te Heerenveen gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening
over 2012 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 en
de richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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 2012
en van het resultaat over 2012 in overeen-stemming
met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh en de richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld,
en of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g, van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, vierde
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Groningen, 28 mei 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. H.D.M. Plomp RA

Benadrukking van de mogelijke consequenties
van het voorgenomen regeringsbeleid met
betrekking tot de verhuurdersheffing en de
verruiming van het huurbeleid voor de corporatie
Wij vestigen de aandacht op paragraaf ‘effecten
voorgenomen kabinetsmaatregelen’ op pagina xx in de
toelichting van de jaarrekening, waarin de mogelijke
consequenties van het voorgenomen regeringsbeleid
met betrekking tot de verhuurdersheffing en de
verruiming van het huurbeleid nader zijn uiteengezet.
Deze situatie, zoals beschreven in de 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
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