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Bâlans oêr 31 decombsr 2015 Ref. 31-12-2415 3't-12-2014

Adv¡

Verla acllva

Licenties sôftflâaê

Materiële vâste âctlva
Onroerêndê en roèrêndo zaken tên dienste van d€ explo¡tatis

Vastgoêdbelêggin9€n
Commsrclesl vestgood in exploitatio
Sociaal vastgoed in sxploltetie gekwallff c€erd als vastgo€db€lagging
Onroerende zaken verkocht onder voolwaardgn
Vastgoed ln ontwlkkêling voor eigên exploitatle

Financlöle vâste acllva
Overig kapitaalbslang
Lat€nlê belestingvordoring(en)
Ov€rig€ effocton
Te vordercn BwS-subs¡dles
Ovedge flnanciöle vâste actíve

Vlottcndc actlvr
Voonâden

Vastgoôd bs3têmd voor verkoop
Vastgo€d in ontwikkêling bestêmd voor verïoop

Onderhanden prolecten

Vorderlngen
Huurdebit€ursn zlttende huurders
G€mêsntEn
Overige vorderlngen
Pensioenen
Ovgrlopend€ actlva

Llqulde mlddol€n

Totr¿l ¡cüvâ

E¡$g¡

Eþen vermogen
Overlge reservea
Resullaat boekjaar

Egal¡set¡êrêkening
Egâlisâtie BWS subsldles

Voozlenlngsn
Voor¿þning onrendâbelo investerlngen
Vooñþnf ng latente belaatingverpliohting
Voofzien¡rE r€organiBaliekoston
Overige voozleningen

41.
41.1

42.
42.',|

A3.
43.'l
43.2
43.3
43.4

102.412.000
1.143.2U.592

44.042.088
7.226.634

284.318

3.344.898

L856.965.71 4

107.397.684
1.636.197.6¿lÍt

39.053.71 1

2.813.516

3æ.214

4.900.630

1.785.¿m2.553

ô.359.270

4.405.247

4.564.304

38.81I .181

44.
M.1
M.2
44.3
44.4
A4.5

2.521.227
72.947

I f 1.303

5.681.4Í¡9
600.000
72.717
5.114

2.705.477

45,
45.1 512.625
45.2 r.811.600

46.

360.975
4.044.272

2.324.225

A7
47.1
A.7.2

47.3
47.4
47.5

1,255.323

724.884
92.880

213.1',12

1.661.75õ
42.627

'1.252.46
88.367

1.539.1 49

w7.752.513
85.543.427

2.326.199

9.147.73048.

P2.
P2.1

P3,
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4

f.877,090,561 1.'á,2.971.979

P1.
P1.1
P1.2

1.053.255.940
91.708.450

4,179.300

759.7'10
450.377

L 144.964.390

5.389.393

72.717

2,7,18.000

808.706
512.388

1.053,255.340

72.717

4.069.094

652.542.225

92.931.403

Langlop€nds
Lsningsn

schuld€n (leningen o/g)
overhsid 13.838.968

692.A42.252

-44,99r-gs1

'15.125.064
e37.413.738

40.003.423

P4.
P4.1
P4.2
P4.3

Lening€n kredi€ün6t€llingen
Verpllchtlngen ult v€rkopsn onder voorwaarden

Kortlopênde schufdên
Schulden aan kredlêtlßtellingen
Sohulden aan leveranoiers
Belastlngen en promi€s soc¡al€ verzekering€n
Overlopende passiva

g6't.179.141

P5.
P5.1
P5.2
P5.3
P5.4

41.057.542
5.159.841
1.313.141

66.025.241
3.882.303

497.381
?;0.616.479

65.565.637

Totarl prssivt
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Bâdillfroobrenorteñ

Huren
Opbr€ngst€n s€rviceoonfact€n
Ov€rhéidsbiJdragen
Wiþigingen ín vooraad vastgood beslemd voor de verkoop en
ondârhand€n proþcten
N€tto vgr*oopresultaat vastgoedportefguille
Gêactlv€erde productie ten behoevê ven hst sigen b€drijf
Ovsrigô bodrilhopbr€ng3ten

Som der bedrilfsopbrengsten

Bodrllfulårt n

Afschrllvlngorì op (imlmalorlålê yåstê actlva
Overlge waardev€randsríngen op (im)malsrlåle vætó ectlva
sn vastgoedportBfouille
Psr3oneobkort€n
Lonen en salarls8€n
Socialo lasûon
PenEioonlagton
Ovorigo peßoneel8lâston
Onderhoudslâsten
L6o6earñ6ld
Laston seNicecontrscten
Overlge b€drüfslaslen

Som d€r b€drijfslasten

l.ddfsre!u¡tret

Nletaoreallrecrdo waardovcrand¡rlngan v€lttoodportcfu ulllo

Fl¡unciill¡ baten ¡n le¡t¡n

Waaldevsranderlng€n flnenciële va3te sctiva on offocten
Andor€ r€ntobeten en soorlgellke opbr€nglen
Rontêlasten €n sooftgell|kê koåþn

Rarultaât uft gsrono bcdr{frulto.fenlng voor b.1.il¡ng

Bêlasüngon ræultaet ult gowone bedriifsuito€foning

Som der belestlngon

Jaar.¡ultaat {na b.la.tlngen,

Voot slê I ß su ila atb e ste m m¡ ng
Dotãtle/onttrekking aan d€ overige res€tues

1.
2.
3.

4.
5.
o.
7.

115.252,U1
10.110.581

80.280

t.536.169
2.984.876

550.005
1.088.154

1't1.942.373
9.856.202

86.8S0

408.711
2.4€1,672

700.805
1.871.775

8. 802.389

4.624.816

131.582.786

78.829.036

42.7ô3.7æ

72,406,21;2

n.873.621-

fÐit.285.171

5-576.721-

91.708.4ft

91.708.450

695.418

5.450.477

9.206.019
1.394.6frt
r.698.068
2.137.594

20.287.633
'180.441

9.775.524

f27.0¿18.059

78.270.514

4.7n.U5

t6.t59.¡185

n.2:m.E*

t5.¡i1G.176

87.2õ1

85,û3tí¿t

n4 543.427

L
10.
10a.
10b.
10c.
10d.
11.
12.
13.
14.

8.534.ôÍt1
1.301.808
1.Q7.054
2.944.484

24.358.986
322.113

10.233.057
24.299.458 27 .044.671

t5.

16.
17.
18.

129.471
606.686

28.609.978

370.{n0-
1.141.014

30.9S1.868

19. 5.576.72',1- 87 _241
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KaqBfoomavQIzlqht Avor 20'!5 (x € ,l.000) R€f. Balans Rof. W&V 2015 2014

Kr.¡troom ult oparution.l. sct¡vit lû.n

Onvangsten van huurdsrg
Ontvangsten vsn subsldlogevsrg
Ontvsngstsn overlgè

Betellngên aan worknsm€rg
Betâling€n aán leverenolers ordorhoud
Betållngên ult hooffe van zakel[ke lasten
B6tãllñgsn ôverigo

lGsstroom ult b€dr¡lfsop€râtl€s

Ontvangên r€nt€
Bólaalde r€nto
B€laald6 vsnnootsohapBb€lesting

Kasstroom u¡t operetloneb actlvllolþn

Ker.t¡oom ult lnv..tarlngraclMt lt n

lnvosteringon ¡n materlöl€ vr8t€ âctiva
Deslnv€sterlng€n ln mat€rlölo vaslle âc't¡va
lnvestsrlngen in ffnanciöl€ vasto actlve
OeEinvesþrlngen in ffnsnclåls wsts ect¡vâ
lnv€st€dng€n in immat€r¡åle veste acllva

Kâsstroom ult |rw€sterlngsectlvltelten

K..¡lroom u¡t frnrncl.rlng.âclMt lten

Ontvangst€n ult lenglopende schulden (nieuwe lenlngen)
Aflossing lenglop€nde schulden (leningen)

Kasstroom uit f¡nânciorlngsâctlvltelt€n

Stand p€r 31 d€cember
LiguktE midd€lon

Schulden aen krediet¡nstelllngen/bankkr€dl€t

A7
P7
47,P3

A4 P3,s
A7,P5
A7, P5
A7,P3,5

A7

42,7,P5
42,5,6,7, P5 5
A4
A4
41, P5

128.170
75

1.421

8.500-
24.197-
â.249-

3['.208-

3¿1.Í,

30.5¿15-
2.178-

12.114-
22.727

151-

5.000
68.02s-

127.867

7',t.24+

56.823

32.380-

24.43

1't.119

63.025.

-ãtãF

38.81r

38.811

27.æ3-

27,663-

9.148

Ll¡A

122.772
87

2.766

9.19¡þ
19.322-
5.275.

ß.182-

32.0S9-

17.11+
19.732

178-

25.000
¡t9.ã3G

'125.625

73.973-

5r.652

3'.1.778-

19,871

10
11

14
ß,12,13,14

1,2
3
7

17
18
19

321

3-857

2,¡038

P4
P4

Hut tle llqr¡id. m¡ddcl.n ln bodde.r

ilrrtll. llqr¡Ho mlddcl¡n ln bo.kl.rr
De loename (ahame) van de geldmiddelen ln h€t bo€klaar sluit als voþt aan op de mutâtb in de balanspost liquid€ middelen:

Stând p€r 1 þnuad
Llqulds mlddolEn
Schulden aan kredlstln6t€lllngerlbankkredl€t

2¿1.531r.

2,218-

30.029

3S.029

2.218-

2.218-

36.811

36.elt

Mutâtl€ boekjaâr
Uquid€ mldd€l€n
Schulden aan kr€dletinstslllng€n/bankkrsdl€t
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Algemeen
Stichting Vidomes ¡s een sticht¡ng met de status van "toegelaten inst€lling volkshuisvestrg". Zij heefi specifleke toelating ¡n de r€glo Haaglanden en
is werkzaam binnen de juridisctre wetgevlng vanuit de Won¡ngwet en het Besluit To€gelaten lnstellingen Volkshuisvesting (BTIV). De vesügingsplaatjs
is Delft, De activiteiten bestaan voornarnelijk uit de exploítatiê en ont\,vlkkellng van vrrcningen voor de sociale huursector.

Prcæntatiowiþlging
ln 2015 h€€ft Mdom€s 6on presentatiorvijziging doorgevoerd voor d€ classificalie van het DAEB- en niet-DAEB bezlt.
Hiermee sluit Mdomes aan bij de veruarkingswiJzo zoals geldend onder de niewve WoningM,et.
De vergelükende cflfers ovet 2014 zlJtr dlenovereenkomsüg aangepast. Als gevolg hiervan is de waarde van het niet DAEB bezit met € 70,4 mln
afgenomen on het DAEB bezlt dientengevolge met € 70,4 toegenomen.
Deze aanpassing heefl geen ge\olgen voor de hoogte van de herwaaderingsreserve en de overige reserues, omdat zowel het daeb bert als het niet
daeb bozit tegen marktr¡vaarde wordt gewaerdeerd.

Gonrolidali¡
Vldom€c heefr in 48 verenigingen wn eig€naren eerì belang, veelal middels het bezit van een aanhl woníngen. Dit belang is niet gonaardeerd in de
Jaerrekening, omdet Vidomes geen jurldlsch eigenaar ís van de veren¡g¡ngsn ven dg€naren en daarom geen boschikklng heêft over het vermogon.
Op basís van de bescftikbare informatle van de verenigingen van eigenarør is het belarg van Vldomes gekwantiûceord op € 4,9 mifioen.

Prsentatle
ln RJ O45 ljn modellen voor de balans en winst- en verllesrekening voorgeschreven. Voor de winst- en verliesrekening is er naast een ultgobrsidêr
categoraal model tevens een functioneel model els optle mogellJk. Mdomes kiest voor het cat€gorale modsl.

Schattingon
B[ lo€passlng vân de grondslagen en regels voor het opstellen vân de jaanêkgning \ormt de directie van Vidomes zich vcßchillende oordelen en
maakt schattingen die 6ssen[€el kunnen zljn voor de in de jaanekenirq opg€nomen bedregen. Belangdlke lnsdratüngen ten aanzien van waarderlqg
on r€sultaatbspaling zijn opgenomen in hooßtuk 8 van deze jaanekening. lndien het voor het ge\ren van het in arl. 2:362lid I BW vereiete inãcht
noodzakeliJk ¡s, is de aard van deze oordel€n en schatdngen inclusief de bijbehorende veronderstell¡ngen opgerìomen bij de toelichting op de
beteffende jaarrekenin gpostên.
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Regolgovln0
Tot 1 .iuli 2015, de detum waarop do heziGningswtt voor dc Toeg.letan lnstcllir€en Volkshuisvastirlg ven krâcht wcrd, d¡ende de þarverslaggcvlng doo¡ toegsletcn
lnstêlllngen volkshuisvesting t€ voldoen aan de el3en zoâls deze weren gefomdeerd ¡n het Beslu¡t B€heer Sociele Huurssctor. Ten brhoav! van dc jaarvorslaggovim 2015
i3 êen overgângsÍeg¡me vân kracht dat crln vood iet dât het regimê ven hêt Besluit Bohcer Sociale huußcctor nog måg lr,ordèn toegepast, ln dlt besluit wo¡dt Tltel I 8od< 2
BW vootgeschr€v.n bêhoudeñs enkele uiEonderingen vân sæcifieke eerd. Voor de v€ÉlagjarEn vanef 2014 ls door dc Raâd voor de Jaarvc6laggev¡ng dc hezicn€ Richtlijn
6¡15 Toegêlaten lnstellingon Volkshuisvestíng ultgegevên. ln deæ rlchüijn ziJn onder meer specm€ke mod€llen voor de bålans en de winsl+n-v€ll€s¡ekening opgenomen en
zijn voor de sector spâciflêko pr€s€nt¿116, waard€rings- en verslagg€vingsvoorschriflon geformuleerd. Vidomas pâst dåze Rlchtllin toc voor de iaarverslaggevlng 2015.

De ¡aarekenlng ls opgesteld ln over€orclemmlng met de bepallngen van het Beslult Toogelaten lnstelllngen Volkshulsvestlrq (BïlV), de Beleidsreg.ls to€passlng Wet
normerlng bszoldlging topfuncllonarissen publl€ke en semlpublÞke sector ('WNT'), de Rlchfil¡n€n voor de Jaarv€rslagorving - RJ645 - cn dê stolllgê r.dtspraken van dê
overige hoddslukken van de Rlchtli¡nên voor d6 Jeâñerslaggev¡ng. ultgegeven door dê Raâd voor de Jearverslaggevlng.
ln de þanekening kunnen aftondingsverschlllen voorkomen,

Actíva sn rcrplicht¡ngon wordcn ¡n het algemeen gewaardeerd tegen dc verkdþingspdjs- of vervaardigingspriþ of actuele waarde. lndlen geen spedfleke

de jaan€kenlng genummerd.

Vøgellfilng met Yorlg,larr
Ele gehenteerde orondslagen van waarderlng en van resull¡âatbepâllÍrg ¿Jn ongevyüdgd ten opdctfe van hd voorgaande þar

Flnam¡alc coÍt¡nultolt

lCR, de DSCR, ds loan to value en de solvabllltelt (beid€ laatste op be¡rUhw8ardc) voldo€n âen de minlmum ê¡sen van hêt WSW rn hct CFv ên dê âigcn ¡ntêm

Hbrbij ziin de vobcndo scenerlo's vsrkend:

' in één keerl€fl¡gkoFnvan2So/ouan de koopgerânþortsfeuille in æ'10
' hlelvüing v€rkopcn bcataand b€zlt tot 5() verkop€n perþar mct ingang van ã16
'Rcnt.sfjging vansf mcdlo æ16 nâer6cn nivcâu van 570
' Huursomstlglng 5 jaar lang 0,5% bovcn inlat¡c
' exlra koElen voor planmatþ onderhoud pfoJecten ten opdchle van d€ bogrotlru 2016 ed € 8 mln

Nâar aanleidirE van de sceneÍio-âr1âll¡s€s is vastgsstold dat drzr voor Vidomss n¡et l€idsn tot onaarvaadbarc rlsfco's.

Voorts hebben de sêcþrlnetltuten Vldomes beoordeeld ín 2015. Oe beoordding yen he{ CFV met beüekkirg tot de financiële conllnuïteit geeff gêÇn aanlrlding bt hat do€n
van ¡ntorvonti.s. Het WSW hesñ een borgbaarheidsverklarit¡ afgegcven. Het afgßgaì/€n borg¡ngsdaford voor de þr€n 201 5 bt ê¡ met 201 7 is voldoende om tc voorzl.n in
de voMacht€ ff nancl€ringsôEhoefre.

Vcrwldng v.rdichüng.n

gecommuniceerd", Hiervan is språke urenneer ullingôn namens de corporatle zíjn ggdeân richling huurders, gemeenþn €n ovorigc st¡kaholdars åangåande vcrpllchtlngi.n

proþtontrvlkkellrg sn fierstruclur€ring. Van een feitel[ke verpllútlng ls sprake indlø de formalisedng van d€ defln¡l€f ontw€]p fas€ €f ef!6l.irj h6t aanvragon van do
bouwv.rgunning h6rft plaálsgovond€n.

Llcenilos
De llcentlæ zün gewaardeerd tegen verkri¡girusprl|o verm¡nderd met cumulalleve dschrljvinger op bâsi$ ven de verwachte €conomisohe lcvoßduur. Da cumuletlðv€
afschrijvingen zijn bcrckend volgens het llnseife slptc€m.

D,o economischo l€vensduur i3 ov€r€enkomstig de contractporiode van do lic.ntiå. Ullimo 201 5 beteksnt dit een bvensduur van gemiddeld I jaar. Met op balansdatum
vsn racht€ duuzsme waardevermind€ringon ìrtordt rsksning gehouden.

llslGrlåh v.ttr acüv!

A lge nþ ne ultg a n gspu n lo n
T.nziib/'jóa aÍ7þnderl¡jka balanspostan ¡rb andcrs wordt v.rmold gelden voor âlls mâtcrièþ yasþ activa de volgcnde algemene u¡tgangspunþn.

Veft ñlg I n gs- of veîv a a rd lg I n g s Øl s:

worden deze in m¡rderlng gsbracht op de verkrügings- of vervaardlgingsprl|s.
Terrens worden hiorbij do rênte tijdsns de bouw op vreomd vermog€lì en direct to€rekenbars ¡ntérne ko8tsn afsm€de fansacliekosten geactlvserd. Rente wordt ultsluitend
toegerekend Indien v@r te verveerdigon matcliåle vâste actlva noodzakelirkeMijs .on eânmerkeliJke hoeveelheid tlF nodþ is om deze gebruiksklaar te mâken en vangt aan
bü start ven do bouu De geaclveerd€ r€nlê wordt berokend tegen de gemiddelde rentãroel over de total€ larElopsndo schulden,
Er wordt rckening gahoudm m6t biizondsre waardsv€rm¡nd€ring€n diê op balan8dalum u,orden verwacht

lndlen grord gekocht ¡s met opstall€n, m€t do int€ntls de opÊtãllon t€ slop€n of teri€t te laterì gaan €n vervolgÉns op d€ gfond nleuwbouw t€ rsalisôrcn, dan mak€n d€
ggmaakt€ sloopkosten d€€l uit ven d€ verkriigingsprijs van dê grond.

Ve4Yqking vdn $aot onderhoud:

De geectlveerde kosten worden els afzonderlflke component behendeld. Voor zover sprake is van vewenging van onderdefen vân hêt âct¡èf wordt de nog aanurezígô
bockwâârde vân dezc oñderdelcn gcdrsinvætocrd. lndirn dð boekwâârde vân dczc ta dcainvcsþren ondcrdelen nlet âfzondgrlllk ult de ectlve reg¡stratie zi¡n te hêlelden
wordt deze b€nadêrd op basis ven de huldlge ultgâven, teruggerekend ñåar de datum van oorspronk€lljke inv€stering ên indiên ven torpegsing rekenirig houdend mot dê
naâr bcnadgring tot het moment van vcrvanging híorovsr gêpleêgdê âfschdlvingen,
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Onroerende en roorende zaken ten d¡enste van de exploitatie
De actíva zijn gewaardeerd teg€n âctuele waarde verm¡nderd met cumulatieve afschrijvingen op basis van de veMachte ecorþmische levênsduur, Dé cumulatieve
efschrlv¡ngen z¡in berekend volgens hel lineaire systeem. Op grond wordt niet afgeschreven.

De verwachte economische levensduur van de acl¡va ten dlenste van de exploitalie is als volgt vaslgesteld:
Kantoren en inventads: Bouw:so jaar

Overlg: 5 - 10jaar
Auto's: 5 jaar
Automa$serlng: 3-7 jaa(

Vastgoêdb6leggtngen

Vestgoadbeleggingen zijn onro€rende ¿aken die worden aangehouden om huuropbrengsten, waardest¡¡ging€n of beide te real¡seren. Vastgoedbeleggingen vrorden
geclassificeerd els 'vastgoodb€leggingen ln exploitatie' ìndien ze beschikbaar ziin voor verhuur.

Al geme n e u ¡ tg a ngsp u n tê n
De algemene uitgãngspunten van Materiële veste âctíva zijn ook vân toepass¡ng op Vastgoedbeleggingen, tenzi¡ anders is vermeld

Afschrtlv¡ngen
Op vestgoedb€leggingen wordt niet efgeschreven.

Commerc¡eel vastgaed in explo¡lâtla
Het commerc¡eel vastgoed in explo¡tatie omvat woningen ¡n explo¡tetie met een niet{errguleerd contract en een huurpriis boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig
vastgocd (n¡et z¡jnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed.
Commercíe€l vastgoed ¡n exploitalie wordt bij eersþ vetwerk¡ng tegen verkri¡gingsof vervaardígingsprijs geweerdee.d ên daerne tegen de actr.rele waarde. De invulling van
deze actuele wâerde, ziinde de marktwaarde in verhuurde steet, wor(ft onder meer gebaseerd op beschíkbere merktgegevens en lntern besch¡kbare complex specifÌeke dala,
V¿nef 2A13 wordt jaarlüks hêf gehele bezit g€tâxe€rd door tenminste één externe taxateur.

Múat¡e reële waarde
Mutatíes in de reélo waarde van Commerc¡êel vastgo€d in explo¡taüe worden ln de winst-êß.verliesreken¡ng, verantwoord ond€r'Niet-ger€aliseerde waardeveranderingen

herwâard€ring' bi¡gehouden ên in da toelichting op het e¡ggn vêrmogen v6rmeld,

Sociaal vastgoed ín explo¡tat¡e gektflalltlceed als vastgoedbelegg¡ng

Typering

vermelding in de bijlage 3 en 4 bü arlikel 49 van h€t BTIV en arlikel 45 van de Woningwet.

Kwel¡lìcal¡e
Het beleid van Vidomes ¡s er op gericht de soc¡ale vastgoedpodefeu¡ll€ continu te veÍversen. Voor het mererÉeel van lret soc¡ale vastgoed vindt optimalisetle vän het
ffnanciële rendoment plaals. Een deel van de portefêuille ig geallocgard voor verkoop, een deel voor het maximal¡seren ven de vraaghuur ên een deel voor renovalie en
herstructur€rirE gericht op weerde ontw¡kkeling, Daarmee kwafiliceel Vidomes ,ch als vasþo€d bêlegger en ¡s de marktwaarde in verhuurde stâat, met lnachln€ming van d€
relevante feiten en omstândigheden van de markt waarop de toegelaten instêllingen acl¡efzijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH, de basis voor de waardering.

Waardedngwrondslag

inãchlneming van de relevante feitEn €n omstandigheden van d6 markt waarop de toeg€laten instollingen acti€f zi¡n €n de bopalingen zoals opgenomen in het BBSH. De
aannames aangaando do geplognosticeerde kasstromen zi¡n g€baseerd op de contrastuele verplichtingon van do toegolaten instelling di6 rusten op het vastgoed. Dê ov€r¡ge
(na de contractp€riod€ ¡n acht le n6men) aannames en ú¡tgangspunten zijn g€base€rd op g€gevens van de markt waarop de to€gelaten instellíng€n actief ¿iln. De acluel€
waade is gebaseerd op de IPD systematlek, De marktwaardewaarderingen zün tot stand gekomen met inãchtnem¡ng van het waarderingsprotocol, de procesrishtllln€n en
uitvoeringsrícittli¡nen zoals door IPD gedefinieerd. IPD hanteôrt het waardeb€grip ven de mârklwaarde in vôrhuurde stiaat: Het b€drag dat het complex bij complexgewilze
verkoop naar schatting zãl opbr€ngên nadat dê verkop€r hat complex ne de beste voorbereiding op de gebruikelilke wiJze in de markt heefi eengebodên en wâarbi¡ de koper
de on¡oeronde zaak âenveerdt ond6r gætanddoaning van de lopende huuroverê€nkomsten met alle daaraan vêrbonden rechten ên pllchtên. Om de uiteindell¡ke
marktwaerde ¡n verhuurde stãat te bepalen wordsn de kopers kosten (genormeerd op 3% ovordrachtskostên) ín mín<tering gebrecht.

Waardsríngsmêthode
Voor het b€palen van de marktwaarde mâakt het IPD rekenmodel gebrulk van een Neno Conlãnte WããrdebeGkeniñg (NCW), ook wel Discounted Cash Flow (DCF)
geñaamd. Dit betekent dat voor een pe/ode van 15 þar zo goed mogêllJk de fnkomsten en ultgaven worden geschat en dat deze aan de hand van een dlsconteringsvoet
"contant' worden gemaekt naar het hedên, Daarnaast wordt een elndwâarde bepââld nâ alloop van de DCF-periode van I 5 Jaar. Het inschatten ven kosten en opbrengsten

volledige DcF-periode. B¡j u¡þonden is de veronderstelllng dat zo snel mogelijk tot verkoop van ¡ndíviduele woningen wordt overgegaan. B¡l beide scenario's wordt sfvan
uitgegeân dat het ob¡ecUcomplo( eerst in z¡jn geheel ean een dêrde wordt verkocht en dat deue derde de añ,veging meakt tussen belde scenario's.
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Het ¡nschatten van de kosten en opbrer€slen lr,ordt op basis van een marktconform u¡tgartsspunt gedaån. De eigen ln het verleden gerealiseerde kosten worden dus niet
naar de toekomst geprdecteerd en er u/ordt binnsn de DCF berekcning gostreeft naar opbrangstanmâximelisatio, Eigen voorgenomen huurbclsid wordt dus ook niot
ingerekend naar de to€komst, Per cornplex rrordt uiteind€lljk het scenarlo met de hoogste ultkomst gelllk g€st€ld aen hêt begrlp 'marklwaarde'.
Dc gehanteetds discontêfngsvoet is opgcbouwd uit oon vast bas¡sdeel dat besteet ult eên 24 meånds gemlddelde van de 10 Jaan EURO lRS. Op dezc basls komt êen
opsleg waarln ris¡co's tot uitlng kornen dle onder andere b€trekk¡ng hebben op de algemêrlc dsico's voor het lnvestcrcn in onrocrônd goed, locatlespeclfeke rlsico's en

minimaal6,480/o cn maximaal9% voor woningon an min¡maal 7,01olo en max¡maal 11,94% vooÌ BOG/frrOG.

De o¡ndwaarde g€eft aan in ur.lk6 mats hst vastgoed onderhevig is aan veroud€rlng en w€lke potentie h€t bezit hee{t aan het einde van de 1$jarigô .xploitåtieperiode.
Veroudering is groñ¡reg in driê tlæen te onderschelden:
(1 ) locãti€wroudsring;
(2) economische / markttechnisclF v€rouderlng en
(3) technischc vcroudcrir¡,

Verouderlr€ komt tot ulüng ln de rendemsntseis (exlt yield) d¡e eôn behggcr ho€fr als hlj hst bcz¡t aân hct 6irdc vân de 1$þars p€rlodc wll {ver)kopôn. Er wordt dus meer
rendem€nt gewaagd dan in,aâr 1 van de exploiteüeperlode. Ultgangspunt is den ook det het Brulo Aanvangs Rendement lager llgt dân de exlt yleld. Het tw6ede u¡tgângspunt
¡s g€rclalcerd âân de potenfé van aon objêct aan hêt 6indr vân dc 15-¡arige êxploltrâteperlde. Hierbij áþ de mate wEsrin ultpond¡ng in h6t obj.ct hêgfr plaats gevonden, de
bouwpetktdê en de locåti€ ven ltwloed. De door Vldomes gehanteerde exlt yields llggen ûßsen de 4,5oÁ en 13,25yo. De oindwaârde u,ordt bêrðkend door de lsarll¡kse
huuropbrungst L &l.n door dB ex¡t fcld.
Voor Elle gehenteêrde eânnamcs en ultgangspuntsn (incl. (þ dfsconter¡ngsvoat) is door dc cxtaíro taxat8urs côn âannam6lilkshcidsverkler¡ng met betrekking tot de
marktGonformiþit lgegcven.

Mutal¡s tÊëtø wasde
i/kJtaÍrcs in ds rsðlE waardc van Sodaal vastgoed in Exploitâtlã lvorden in de winst€n-verllesrd(enlng verantrword onder'Nletgereallseerde waardcvcrând€rlngen
vastgoedportefeullþ . Mubdes ln de reðle waarde worden, voorzover ze do hÍstorlscha ko€þrüg to boren gaan, binmn hÊt elgsn vemogen aÊ¿onderluk als 'nlet{êrêalls€srde
hcrwãardering' b,lgohoudcn €n ln ds to€llchting op het eigen veßnogen vermold.

Bepailng bedî¡jls*vaarde
Onder de bodrijfswaarde uÕrdt v€rstaan de conlant€ wearde van de aan een acüef of sam€nstal van ac{lva tg6 t€ re*srEn toekornsdge kaslronren dle kunnen worden
vcrkregEn met de ultoefening van het bsdrif. Dt bcddltswâardr \¡vordt gwormd door de conlanþ waård€ van dG gpprognoliseerd€ l€sstromcn uit hoofdc van to€komsüge
explottatieopbrengsþn en toekomsllge exploltrâtldâsten over de g€schstte r€stercnds looptlF ven de lnvesterlng.
De kesslroomprogttoses ¿in g8baséerd op redellfte en onderbo$rde veronderstellirìgien db dê bests schsttlng van de dlr€ctie weergeven van de economlsche
omstardþheden die van torpâsÊ¡ng zullen z¡jn g8durande de restorcrde levensduur ven het æt¡ef. De ka*slromen áJn gebaseerd op de eind 2015 intem ggformelisærds
rt€erþrsnb€groüng en besÍ{ken een pedode van 5 laar behor¡dsns de wMachte koôl€n van groût ondertFld, erfpacht cn orcrige contracten rnet €€n wsrkfngsduur vân
r¡G€r dan viif jaar. De kosten van planmatig groot ondeñoud worden çbaseerd op de in de meerJarvr ondertror.rdsbagroüng orderkende cycli per componenL Voor latere
þr€n u'ordt uilgegaan van ds vg¡¡achte ggm¡ddelde groelyoet€n voor inllatis, huurst¡ig¡qg rn flnta alsmed€ gprþrmeards laslcnn¡voaus.

BI de Hrljfswâar&ber3koning $ld6n ds volgende ultgangspunien:

- Voor 2016 wordt rokeníng çhouden met een huurverhoging van 0,6 7o ten gevdge van lnfrl¡e (voor¿ichügheidsgñrcipe, voorgaand laar 2,91% waawan 1,41o/o

¡nkomerisalhånk€lll<Ì

- Voor æ17 ls rBkenho g€houden met eefl huurverhoglng van 0,970 tên gêvolge van Inf,etÞ (værgærú þar T/o);
- Voor dâþrên na 2017 ¡E rGkcn¡ng g.hot¡dôn m€t €6n huurvsrhog¡ng vãn 2plo (voorgærúiærTlol:
- Jâsrllrkse huurdê¡v¡ng ven 1,14olo van de huuropbrengst (voorgeand jaar: 1,11o/o væt ãJ15 e-v-11

- Mutât¡€grââd van 6,97016 (voorgaand F¡eÍ7 o/o,

- huurharmonfsatþ tot ory/o van de maximeel redel{ke huur {voorgaand jaar idcm)t g€hânL.rd pcrcênlåge gcmiddcld 0,33% (2016-2020); aflopping op subsidiabelê
huurprijsgrcnzcn;

- JãarlÍkse süJglng€n van de vastgoed gerclataerdc variabcle lasten vân 1% bovcn inflali. €n vend æ18 van 2.5 o¿ (voorgaaÍd jaaÍ 3o/o)i

- Genormeerde klachten- en muEtleonderfioudskosten (bedrifseconomisúe inteme rrcrm) ven € 282 (voorgåard laaÍ € 203);

- Koston van planmafu groot ondorhord, confom ond6fhoudsbogrot¡ng voor de eersü<ome¡de 10 iaãr, daafm aon bedrijßsconomisoh€ norm van € 855 par
verhuureenheid (voorga¡nd ,iaar: € 833);

- E€n tostwaârds op basis vân geschatte gronduøarde aan het eínde van de explothtl€p€rlode voor s€n zetÉtandþe rironirq van € 5.'181, eon onzslßtârdigg woning
€ 2.591. D€ze restwaardê ls gêbaseerd op do normaüsv€ gondwaarde zoale bepaald door hct CFV e¡ staat bij brnadsrlng gcllik aan de gsmlddold€ g€meent€lljkc
sociale kavdpriþ minus ultplaatslng- en sloopkosten en kosten bouwrl¡p maken. Voor Bocruloclpãrkeerplaetsen uordt de hlstorlsdre kostpriþ gehanteerd of voor
zovêr bâkorid de von^achta opbrsngstwaardc bü v6rkoop (voorgaand þar: id€rn}

- Êen rekenrenle van 5 o/o (voorgaend iaar 5,25Vo') voolwsw{eborgd bezit;

- Esn rekenr€nts vân 5 % (voorgaendiaar:5,25o/olvoor riet-Wsw{eborgd bezlt;

- De pêr¡ode wâårcvcr conlånt gGmaakt ìÀro¡dt loopt peralLl môt dô g€schâttg restorende hvensdr.n¡r van dc complôr(en (veriårsnd van 1 tot ff ¡âsr) (voorgaand iaar:
Hêm), dê minimâl! þvrnsduur is gest€ld op 15 Jear tenzl vanult plânvorming ecn kortero lcvensduur gcr€chwaardlgd ¡s-

- De v€rhuurdêÉhcflng is voor respectievélljk 0,4910/6 (2016) en 0,5360/o (2O17 en later) van de WOZ waarde van zelfstandlge huuruoning€n in hct socials
eegmcnt ingrrekend ¡n de bedrijþ$/âârda. Voor de ,ar€n dââma volgt dc vðrhuurd.rsñ.ffng d. vGrw¿rchtê onMkkal¡ng van d. WOZ u/aarde.

- De biJdragahefilng van de Autorlleit won¡rucorporaües (Aw) en dc te beùelen vennoolschâpsbelasüng maken geen onderdeel ult van de bedrijfsweerde.
De verwachte opörcngst\,vaârde vaî woningen geoormerkt voor vertoop r¡vordt gedefln¡eerd als de c¡nlanle waarde van het maximale b€drâg dat kân wordan verkregen bü
vrljwilllge verkoop binnen een verwachte tormijn, onder afrrek vân verkoopkostôn dlE niot door d6 kop.r word€n godrâgsfl. Tsr bopaling van dlt bedrag worden taxat¡es
ultgevoard door onalhankel[ke exteme deskundlgen of worden vsrgelükba¡e onroerende zaksn als refer€nue gehantoerd.

Gêgevon het fult dat verkopen hoofdzakel¡lk wordôn vonlcht in hêt kadêr vân dc llnânciGring vån onrcndabelc invostoringen ln n¡Guwbou r worden dezê veftopen voor c€n
perlode vân vlif.lear in de wEsrd€rirE betrckken. Daarmse wordt recht gedeeñ aan h€t voonrvEardellikc karekþr ven de geoormorkte v€rkopen.

D€ b€paling van do r€stwâardg van dc Arond opgenomên in d6 brdfljfswaarde vindt voor zover er nog geen heóestemmlng van de grond h8eft glaatsgevond€n plaats op
basls van de huldige vergelukbåre kav€l- of vlêrkante meterprlis voor een sodalc huurrnonirE, Dezê kavelprþ wordt çihdexeerd naar hel elnde van de levensduur en

voor de beslemming van de grond dan wordt mot d6ze gowilzigde bestemming ¡n de waârdoring rck6ning gôhoudên.
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Onræßnda zakan vefuocht ondoî vØNaañen

herE[ af van de conlrectuels voorlr/aardGn. Vldomcs ondeßcheidt h¡erbl gereallsêerde verkopon, en verkopen rirelke kwslmceren als een flnånc¡erlngstrânsectle.

Verkopen onder voon¡aarden dle niet als flnenciêringstransactls kwsll'ìc€ren dJn vsrkooptransactl€.

AIB lnanc¡€ringstransastie kwalf lc€r€n;
. Verkop€n ì¡raâtbij Vidomes het recht op hrugkoop heefr legen een bedrag vrat signifloant lager lþt dan de verwachte ft:ële rvaarde op terugkoopmoment;
. Verkopcn waaóíj Mdomes een pllcht tot terugkoop heefl tegen reëb uraarde na het veßtrijken van een beperkt deel van de geschattê levênsduur:
. Verkopcn t¡Eatbij Vldom€s Een pllcht tot terwkoop heeft tegen een vâsto prlþ, gebásed op de r€ëe wEarde op tcn¡gkoopmoment.
fleze als flnancleringsfansactle ggkwðllllceerde verkopen orider voo,u,aard€n ì¡ì,ord€n als volgrt verwerkt
. De bel¡eñende on¡oeænde zaken uiorden dlrect voorâfgaand aan d6 vcfkoop gôuraardeerd tsgen act¡elc lvaarde zi¡ndc dc mct d6 kopor overeengekomen

contfacþrllÊ; h.t vafschll met de boekwaarde op dat moment u,ordt vefw€rkt:
o 8ü sen weardodeling: als ccn negaticvc hcrwaarderlng índirn an voor zover a. voor dr bGûrffcnd6 woning(cn) op dat moment nog sprakê ¡s van aån

ongËtcalinGarda $iaerdætllging en voor het overlge als €€n bilzondêr lvaârdevermlnderlngsv€rlþs.
o B¡j esn waardest¡þing: als r.n h€rwaardêrlng indisn .n voor zov€r ds ac'ürele weârde hogÊr is dan de boekweårde op det momsnt zou djn gew.rst bll to€passlng

van waarderlng t60en tisbrlsche kostprls mlnus afschrüvlngen cn voor o€n eventueel Gsterende ovcrlge iyaårdeslii¡lng als torugnâme van oen bl¡zonder
wâârdev€rmirdcrlngsverÍleE.

opgenonren als Ver/bhürqen uft ttoofds van Orros¡endo zaksn varkochl ond€r voorwaadsn {æßt€ lvaardorirE).
. D,B lrôn¡ng rvordt jEarlüks per belensdatum gewaerdeerd tegen de msrktwEarde op bâgis ven de gdder@ contractvoorwâatden van de verkoop onder voorwâârdsn;

eventueþ wâardemutåt¡ås urordôn van¡rrarkt alr 'nirt{6rua1þ€ord€ waerdevcrand€ring valgordporûefeuille -

De tsrwkoowerplichtirq wordt jard{ks gewaardeerd op het b€drag wat de loegsleten instolling verschrrHigd zou ¿¡n irdion og balansmomsrf hst actlõf tegên de

waardwvanderirq vãstgoodportef€ulllc'.

Vastgtæd ln ØMktet¡ng bestêmt vo$ e¡gen explolla$e

TyØflng
Dit betelfcn complo<en in aanbor¡t die zln bsstemd om te wordsn ingozet als yaslgped in sxploltâtþ zijndo oen vâsoo€db€lêgging.

WaüdañNsgrattdslq

urordt rente tiJdens d¿ bol¡v to€gerd(ond, De geaoüveerde rent€ u/ordt b€rskrrd tagcn dc AÊmiddrldâ r€nlw@t ov€r da fanglop€nd schulden. Voor onroeßndr zakgn

z|n þ de rsële uraâßþ.

M,rtat¡ereéle wa{de

'Overlge waârdeverânderlngen op (imlnât€rlë16 vastê activâ in vætgo€dportefeulllë'.

Fanenc¡ðls vúta rc{va

Vennlwoord belgggpû
Vidomæ kent gr€n boLgglru€n dle in stri¡d zljn met de Beleidsregols verantu/oord bel€ggen van hel Mlr{stele van BZK. Het TreEsurystâtuut 2015 voldoet aân de
Bdeids¡6gel3 v€rantì¡voord belogqBn cn bi€dt voldoende wåarborgrn om te voorkomên dat in de lo€komst b€leggingen uorden aangageân dio in stri¡d zijn mgt deze
beþ¡dsr€g€ls.

Ovefu kartbalbetang
Ds pârt¡clpetíe i8 g€w8ârdeôrd l€gen ver*rijgingsprijs, Indien sprako ís vân sen bijzondere wäardcv.rm¡nderirE vlndt wãârdering plaats t€€on de realisssrberê waa.de;
efrvea¡dering vindt deals ten lestê ven dc wlrut €n-\rorllosr€kenlng.

L ate nte bel a slí ngyode ri ng (ent
Otdcr dc ffnanciåb veEto ad¡va zijn actlevs b€last¡nglat€nti€B opgsnom€n, lndbn €n voor zovsr hst wearschur{¡jk is det reâlisetie van de b€lestlngcle¡m te zllner tild zal
kunn€n plaatsvinden. Doæ acllavo balesünghtåntics zijn g€uraards€rd l6g€n contant€ waarde en hebben ovenrvegend een larglopend karakter, Dc gohantoords
disconterlngsvoet Mraagt ln æ15 3,OïVo (20'14:3,17%).

Bü het bêpãþn van dc bolasllnglat ntic uit hoofdc van v€r.k€nbare tiþoliike verschillen tussen de commerc¡ëþ en flscale waarder¡ng van activa an passivå is r€kenir€
gehouden met de verwachte lgveflsduur van deze activa en passlva. Voor ds vcrsch¡llon lugsen de fiscåle 6n comm€rciðlc wâarderlng van h€t vastgoed betekent dit dât
alloen de latent¡s als gGvolg van voorg€nom€n v€rkopon lsk t tot eon conti¡nts wa¡rde hoger dan nih¡|. Oê conhnt€ waarde van d9 latontle voor hst door t€ exploitsren bezit
tsndssrt nsar nlhll.

LãùEntê belãstlngvorderlngen ult hoofde ven verrekenb¡re vêrschlflen en beschlkbârs voorwaarbe vcrlioscompensâüo worden opgenomen voor zover het wseßchinllik is dat
6r tookomstigo fiscalo winst bÊsclúkbaal. 7âl zilnwaaÍnêa verliezen kunnan worden gecompenseerd en v€n€keningsmogeflkheden kunnen norden benul.
De berekenlng van de latentc belesliñgvordsringen vlrìdt p,aâts têgsn dc op het einde van het bêlesüngjaer geldende terieven, voor zovrt bi.i dE !t ct reedg vastgêsteld.

Otnrige etrecten
Dc oñd.r (þ lnarrcíålâ vesÞ acllva opgenomen certillcalen ¡n het WlF, dle $/orden eengehouden tot tþt einde van de looptlþ, ì ord6n inltled gewaardeerd op dê reëþ
waerds ven het csrtlflceãt, gêt^roonl¡$ dc nominale waardc. Vorvolgcns wordt gawäard€€rd op goamorlis€€rdr kosþrijs of lagar6 merktwaarde.

Te vorderen BWS-subaldles
[þ te vo¡dcren BWs-subsfdlês worden Jâårllrks vermirderd met de ontvang€n term¡¡nen en vermeerderd met de loegezegde subsldles en de rente over het restsronde saldo,
Dô waard6rlng ¡s togen contârìte waarde. Contant making vlndt plââts t6gen een rentspercertage van 3,537c, De uitbetel¡ngstermün is alhank€liik van h€t
dlscontsringsp€rcsntege en beloopt venet de vastslelllng van de subGldle mexlmâel 30 jaar.
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Owrlge llnancléle vaste act¡va
De onder de Ínanciëla vâste âctlva opo6nom€n overige vordèringen omvãttén lon¡ngen en overige vorderlngen, elsm€de lêningen eñ obllgell€s dl€ tot het elnde van dê
looptÜd zulbn tá/ordan eángêhoudên. De vo¡de¡inge¡ !¡/orden lnlteel g€weerdeed tegen reële waarde.
Vervolgens worden deze lenlngen en obllgatles gewasrd€ord tegen da g€âmortiss€rda koslpríjs. lndien er bij de v€rstrekk¡ng van dc lcnlngcn ofvorwerving van de obllgalies
sprake ls van dlsagio oú agio, wordt dlt gedurende de looptijd t€n gunste respêclievell.ik ten laste ven het resultaat gebrâcht gls onderdeel van de effectleve rente. Ook

vvordon ¡n minderlng gobrâcht op d. geamolis€ordo kostpriis en direct verantwoord ¡n de wlnst- €n v€rlio8rekening.

geamortis€ardê kostpriþ $raarbij rckening wordt gahoudên met een eventuele bi,zondere waerdevermindering-

Eljzondare waardawrmlndddngen van flndncluo vdste dctlvd

actíef of aon groap vân llnánciðl€ activa. BlJ aenwezlgheid van ob¡€ctlëve aanwilzingen voor UJzordere tveerd€vemirderingen bcpaalt dc corporade ds omvang van håt
v€.lles ult hoofde ven de bilzorders wâardsvsrmindGring, an vcrwrrkt dit dir6ct in de winst- en vartl€sr6kênirE,

Bli ûnandéle actlva dlc gEwaardc.rd r'jn trgcn g.amort¡ia.rde kostprüs uñrdt de omvang van de biJzordêre lvaerdevsrmlnd€flng bepeald als het verschll tussen de

bepaald Ui rlê safsla varuarkÍng van hot ¡nslrument. Hel weerdev€rmlnderlngsverlles dat daardoor opgsrþmen wâs, dient te lvorden terggenomen lndien dô âfngmo vân dê
waardevamirdetlng vêrband houdt mot esn ob¡ocllevê geb6urlcnls na afuok¡ng, De tsrugname ì¡vordt bepêrkt tot rnexlmaal het bedrag dat mdig is om hct ectef te
wâardcrên op de goamortis€€rd€ kosþrlls op het momênt vån lerugnarne, alg er geen sprake geureest zou djn van arn bi¡zordcre uraardevcrmlndcrlng. Hot tcruggêmman
vcrli€s wordt in dê wlnst- cn vcrli€3rckcning varwÊrkt.

Afgelcfdc f, nrrclö|. lmûum.nt¡n
[Þ waardering van afgel€He llmnciöls lnstrm€nten ( derlvaten') ie afankeliik van hrt frit of hct ond.rligg.nde van tet derivaat brursgerotcerd is of nist. lndlon het
ondsrligqafda d.rivâât bowsgenotoerd is, dan uordt het derlvaat teg€n r€ðte waade opgenome¡r. lrdlEn hst ondêrliggende derlvast nþt-b€ursgenoteerd is, tivofdt hct
dsrlvaat tsgon geamorüs€erd€ koslprlþ opgonomsn. Els wi,zc van verwÊrklr¡ van waardeveranderir8en van h6t algd€kte flmnciæl ¡nstrument ls añankellk van of e¡ met
lìct afgGl€idc fnanciðþ hstrument h€dge accountlng wordt toogeps6t of rl€t.

Vidomse st€lt door middel van een þst pelodlsk de effoctMtsit van de hsdge rêlâüe vast. Dit gobeurt door hst vcrgelijkcn van dc krltlsche kenm€rk€n van h€t hgdge
lnstrument mst ds van dc afgcdcktc positie, of door hct vergell¡kên van de veranderlng in reðle waarde van het hedge]nsÍument en de algedekte pos¡tie.

Bij hct tocpasscn van ko8þrijshðdge-accomtng ia de ee¡ste weerder¡ng en de gfondsleg ven vervúerk¡ng ln de balans en de r€sultaEtbêpâllng ven het hedge-¡nstrument
aftankelljk van dc sfg€&kte po3t tt betckent het voþondc.
. lndbn d. afgGdekta post t6gên kostprlþ in de balans wordt venf,€rkt, wordt ool( het dedvaat tegen kosþrl¡s gßwaard€€rd.

' Zolang (þ afg€dekte past ¡n dê k€tprij3hcdgË nog níot in d3 balâns v.rtá/rrkt wordt, wordt het hsdge-instruner¡t nlet g€lF weerdâerd. Dit g.ldt bijvoorbeeld in gwal
van da lrdge van het valul¡rlelco v¡n e€n bekomstlgo lrensactie.

' lndlen de afrodekts post êsn morista¡ro post in vrocmd. velute belreft die in de balans is opgerrcmen, ûordt het d€rlveât, voor ÐvBr hst vâlula-clemsnten in zlch heeft, ook
gdrâard€€rd trgon de pericd+sirid€ l<o€rs.

Het ínafecdevê d€€¡ vâñ d€ hldgcfrlat|t wordl dlrcct ln de wlßt€n-rêrllesrekenlng verwerld.

Voorr¡dcn

Vestgo€d ûcrsfemd wor wrltq
Vastgo€d bestômd voor verkoog bctroft onvsrkochte opgelôvord€ nioulyôouwwonlngen en ds teruggpkochle Koopg8rant rvoningen bestemd voor lvrdcrvsrkoop.

variabede kotton. lndi€n voor hst vôNaardigsn noodzak€lijkerwijs een aanmerkellke hoeveelheid üjd nodlg is om deze gebruiksklaar te maksn, ti/orden rentskost€n
opgeflomen ín de vervaardlglngsprlþ.
& teruggckochtc (Koopgararl) rcníngen onder voorwaarden rrrorden gnwaards€rd op vsrkrljglngsprþ of lagere opbfgngstwaarde,

Vastgood in ülwllkeilng bêstemd voú v€/l(oop
Vastgoed ln ontl¡tkkellng bestemd voor vefkoop bofeft onvorkochts orÍoorsnd. zãkdr in aanbouw, u,clk€ par bâlansdatum nog niet verkocht i,n.

lndlen vool het vervaârdigon noodzâkclijk€f'ìivijs rcn aanñcrk€lßê ho€voelheH tiid nodig ls om dêze gigkuiksklear te mEken $,ord€n fsnt€kost€n opgenomên ln de
v€rveãrdlglnæprlþ.

Da opbr6ngstt!ãarde ls de geschatte verkoopprüs onder efrek van dlrecl to€rekenbare verfoopkostên. BI de @sling van de opbrengstwaarde u/ordt rBkening gehouden mot
dê lræourentñeid vân de vooftãdôn.

Ondc¡hand¡n projocl¡n
Ond€rttand€n proþctsn bsÍoft vafkochto onrocfgnda zakon ¡n âenbouw.
Ondcrhandon projsctrn in opdracht van darden worden gewaardeerd tegen de ger€allsesrde proþctopbrsngslên, lndlen vsn to€pãsslng, worden hierop de veniverkte
verliezen en reeds gedeclareerdo termünon in mindcring gobracht.

Ultgaven voot pro¡sctkogtcn vool nog níat vcrr¡chtc prusttlics worden opgenomen ondêr vastgoed ¡n ontwlkkel¡rE bestemd voor v€rkoop.

Vord¡rlngart
Vorderhg€rì uorden bil eersts vorwcrking
gâanlorlis€€rds kostprlls, veelal gelilk aan

g€weârd€ard tcgcn rsðl€ waarde van de teg€nprsstat¡e. Vord€ring€n worden na esrste vsrwerking gov\raard€ord t€gen de
de nominale waarde.

pagln. 13 vsn 45



Huurdobit€uron
Een voorziening voor onlnbaarheid huurdebiteuten wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordeñng. Ultimo 20'15 ¡s met behulp van een ouderdoms enalyee

Liquid6 middelên
Liquide m¡ddelen bêstaan uit kas, bankt8goeden en dlrect ope¡sbare deposito's met een looptüd korter dan 1 iaar. Rekening-couranlschulden bij banken t¡n opgenomen
ondor schulden aafl kredietstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen wordên gewâardeerd tegen de nomínale waarde,

Egallsatierek€nlng BWS
Op deze rêkening is het nog niet aan de explo¡tat¡e toegerêkende deel van de toegezegde sub3idie opgenomen.
De egalisalierekening is gewaardeerd t€gen contante wâarde, Oeze wordt contant gemaâkt tegen een rentepercentage van 3,53%. Jaarlijks wordt rente toegevoegd op basis
vân hot subs¡dierendement. De jaarlijkse vri¡val ¡s gebesêerd op een voorgecalculoerd subsidiebedrag, D€ vrijval komt ten gunste van de post overhe¡dsbiþregen in de winst-
sn vertiosr€ken¡ng.

Voorz¡en¡ng€n
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feite¡ijke verplichtingen en verl¡ezen die op belansdalum bestaan waarbij het waarsch¡jnlük is det een u¡tstroom
van middelen noodzak€lilk ¡s en waarvan ds hoogtê redelijkêrw¡is kan worden goschat. Do voozieningen uord€n gewaarde€rd tegen de b€ste schatt¡ng vån dê b€dragen die
noodzakeliik zi.in om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Ds vooeien¡ng€n word€n gewaarde€rd tegen de nominalo waarde van de u¡tgaven die naar
verwachtíng noodzakel¡jk zíjn om de verplichtingen af te wikkelen, lenzlJ anderg vermeld.

Vootziening onrondabele inveslertngen
Verwachte verliezen els gevolg van onrendabele ¡nv€ster¡ngen nieuwbouw worden els bijzondere wâârdeverândering in mindêring gebracht op de reêle wearde vân hèt
complgx waartos de investeringen gaan behoren. lnd¡en en voor zov€r op balansdatum de vEn¡¡achte vediezen de reåle waarde van het betreffende complex overtleffen
wordt voor dit meerdere e€n voozíening g€vormd.

V oorzieni ng voor latente bel e stl ngverpl¡cht¡ngen
Lal€nte b€lastingverplichtingen worden opgêrìomen voor tiidelijke verschillen tussen de waarde van de passiva voþens fscale voorschr¡ften ene.zijds en de boekweârden die
in deze þanekeniqg gevolgd worden andezljds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de b€lastingtarieven die op het einde van het
v€rslagjaar gelden, of tegen de târieven die in de komende jaren gelden voo¡ zover deze al b¡j wet ijn vestg$teld.
Belâst¡r€latenües worden gewaardeerd op bas¡s van contante wäarde. De gehánteerde discontedngsvoet bedraagt in 2015 3,080/ø (2014:3,170/o).

V oo n iên I ng re üg a nl sa t leko s te n

plaâtsgevonden.

Vootz¡eni ng u¡tgþsteldé be I@i ngen
De vooz¡€nirE is gevormd voor toekomstige jublleum uitk€r¡ngen aan personeel. De waardering van de voor¿enirE ls tegen nomlnale weerd€ €n gebeseerd op de komende
5 lâar,

V oonl e n ¡ n g I oo pb aa nontwi kk e I I ng
Deze voorzleníng is gevormd voor hêt bedrag van de te verwachten uitgavên ter stlmulering ven de loopbaãnontwikkeling.

Voorziening voø schadeclaims huurders
Oeze vooz¡enírig is gevormd voor het bedrag van de te v€rwachten schadeclaims van bev\¡oners van de Populierendreef.

Langloponde schuldon
Lar€lopende schulden worden bi, eerste veMerk¡ng gewaardeerd tegen reële wâarde. Schulden worden na eerste verwerklng gewâsrdeerd tegen geamortlseerde kostpr¡ls,
zljnde het onvangen b€drag (nomlnâle wåarde) rekening houdend met âgio of disagio en onder aftrek vân lfansâcliêkosten.
De allossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder kortlopende sehulden.

Vorplichtingon uat onrosrsnds zaken vorkocht onder voonyeafdon
ln het kader van de ved(open onder vooMaarden heeft Vidomes een terugkoopverplichting, Deze verplichting b€vat naast de marktwaarde m¡nus de afgesproken korting
tevens de waardeonôrvikkelíng weike ten gunste of laste komt van de kopor,

Korllopândo Echuldeñ
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking geweerdeerd tegen reêle waardo van de tegênprestatie. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking ger,rraardeerd
tegen de geemoftíseerde kosþrijs, v€elal gelük âan de nominale wearde. De reële wãarde ven de kortlopende schulden benadert de boekwaarde,

Verpllchtlng verlofuron
Een verplichling is gelfoffen voor de uitgavên die nââr verwachting noodzakelijk zijn om aân de verplichtlng tot u¡tbelal¡ng ven de vedofuren ¡neens te kunnen voldoen. De
verplichtlng ¡s gevormd op basis van het saldo verlof uæn ultimo 2015 en het geldende uurterief in .iânuãri 2016.
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Algemcon
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrcngstwaarde van de geleverde prestalles en de kosten en andere lasten ovcr hstjaar, De resultaten op
transactios worden vorantwoord in hot jaarwaar¡n zij ¿jn gsr€alisogrd; vorliez€n r€€ds zodra zij voorzlcnbaarzijn.
Het r€sultaât wordt lcvËns bepaald mct ¡nachlnaming van dc verw€rking van ongercaliseerde waârdsveranderingrn vân op âctuole weardê gowâardê€rdo cffrcbn cn
afg€le¡dê instruílenten di€ nist zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

O pb ren g stve r antuøo'd i ng
Opbrsngsten u¡t dc lcvcring vãñ goadarcn wôrdon vcnvêrkt zodra allc bolangri¡ko rechton cn rir¡co's mot betrckkíng tot dc cigondom van de goedor€n zii'r
ovcrgedragen aan de kopcr-
Opbrongsfon uit d6 lov6ring van dísnsþn g.schi.dên naar rato van de geleverde preslati€s, gebaso€rd op ds vcrricht diÊnston tot aan de balansdatum in vsrhouding
lot de in totaal to verichlen dienston.

Bodr{leopbrcngutcn

Huren
Dê þarlijkse huurvðrlþgin! ¡s van overheidaweg€ g€bonden aan een mex¡mum. De opbrêng8tên uit hoofde van huur word€n aangemérkl als djnde g€rBaliseerd in
hcl þâr ven opc¡sbaarhc¡d daar b¡j tusscnlilrse b.åindiging van hst huurcontrect gcên t€rugbotelingsvorplíchl¡ng grldt.

O p b rc n g ole n se ¡r''ca @nttætê n
D¡t bêtrsff€n ontvang€n b6dreg6n van huurders en bewoncrs tôr dôkk¡ng van tc mekon en grmaakL servbakosten. Jaarlljks vindt v€rrêksning plââts op basis van de
daedu/srkgl¡jks bestêdingsn. Dc kostsn worden vsrantwoord onder dg 'bslgn s€rviceconlrscton'.

Overheidsbildragøn
Ond6r dczt poet djn de volgsndo €Lm€ntsn opgonom€n:

- vriJval uit de €galls€lþrekên¡rìg rilksbijdrâgen;

- overþ ovcrheilsbiitrâgcn.
Voor zover de overb€ overholdsbijdrag€n nog ni€l zljn ontvângen is de biþrage berekend op grond van de regellrpon, waarbij rekening is gehor¡den m€t
voorcalculatorbcha huurvarhogingon cn tastônst¡jgingen.

W¡jzig¡ngen ¡n v@fiaad vsslgñ besleÍd voot de wrl<oop en ondørhanden projeden
Onder deze posl wordsn da w¡¡z(iruen opgsnomon in de posten Vasþood bcstemd voor de verkoop (opgenomen onder de Voonaden) en Onderhanden projecten. Bij
rcali&¡tþ van côn ve*oop wordt dc bo€kwaard€ dlroct voorafgaand aan d6 vôrkoop torugg6mmen op deze re¡cl,
Voor onderhandcn proþlen, waarvan het regultâat op betrouwbare wiizê kan worden bepaald, wodcn de pro¡rcþpbrengst€n en d€ proirctkosten verwerkl als netto-
omzsl €n koelon in de winet-€û-verlbarokening naar ratro van dE vor¡cht€ pres(ati€s per balamdatum (de'Percentage of Complrtion'-motlìodc, oñivel de PoC-
msthods).
Os voorlgerE ven d. vsÍichto pruEtatíes wordt bopaald op bas¡s van dc lrt de belensdet¡rm gremåektâ projccd(osten ¡n verhouding tot de go6châtte totålo
projectkoeten. Âfs h6l rð3ullaat (riog) niet op betouwbare wþe kan worden ing€8chet, dan worden do opbrerEBt€n als nslbomzrt v€rwerkt in do winst-en-
vcrliesrokening tot hct badrag van dc gemaakta proFctkosLn, dat waarschiinlijk kan word.n vrûaald; dc proþctlosten worden dan verwerkt in ds winst-en-
verliesrekenirq ín de periode waarin zê ljñ gsmoekt. Zodra het resullaat wel op bolrouwbare wijze kån word€n bêpeeld, v¡ndt opbrangstverantwoording pleets volgens
dc Poc-mclhodc naar Í¡lo van de varíchta p¡âstalics prr balansdatum,

Hot rcsuftâât wordt bepaald ale hct vcrschil tussen de proÞctopbr€ngstên on proj€clkosbn. Proþctopbrcnçten z¡jn d€ con|facluôol ovcrêcng€komon opbrrngstan an
opbrengstan uit hoofde van meor- en m¡ndsrwerk, claims en vê€oed¡ngen indien en voor zover h€t waarschijnl¡¡k is dat deze worden geroalísoord en z€ b€trouwbser
kunnen worden bepaald. Proþc{<ostsn zijn de dírect op het project b€trekking hebbende kootan, die kostrn die in het alçmeen ean projcctac{ivitôiton word€n
toegerekend en to€gpwczgfi kunncn worden aan het proþct an andoro kæten dle corfracû¡rel aan d6 otdrachþewr kunn€n worden toegor€kond.
lndlon het waarschijnlijk ie dat de tobh projec-tkoslen de lotsls p¡oþctopbrsngstsn ovorcohrijden, dan worden do v€ru¡ac*rt€ wrliezen onmiddellljk in de winst-€n-
v6Íliosrôkoning vsn¡\rarkt. Dlt varl¡ss wordt vêrwsrkt ¡n ds kosþrfjs van d6 omzêt. Dê voorzicning voor h€t vcrlbs maekt onderd6êl uit van de post onderhendên
projoc'tsn.

N efro ve rkoo pre su I ta d vastgæ d po ftafe u ll I e
D€ post netto vôrkoopr.sultaet vastgoôdportcfåuille bålr3fl hôt sâldo van do behaalde verkoopopbrGngst minus de bookwaarde (bestaand b€zlt) danwel de
vervaardigingepriþ (Projoctan voor derdan). W¡nstên worden vcrantwoord op hot momcnt van levering. Evsntusle vsrlbzon op nieuwbouw koopproj€cl€n word€n
v€rânlwoord zodra dezø værzienbaar ziin.

Do opbrôngst u¡t woningcn varkocht ond6r voorwâa't6n woldan n¡ct vrrantwoord als vrrkoopopbrcngsl daar dc bcfangrijkste €conomischs rochten n¡ot ã¡n
overgedragan aan de koper. D6 gegarandôêrd€ t€rugkoopverplichting wordl opgenomen onder de post Langlopsnde schuldgn, terugkoopv€rplicht¡ng VOVwoninçn
en wordt jaarlijks met inachhame van ds contracþooruaarden gawaardeerd.

Geæt¡ve€rde $oduath ten bellf,ew ven het €¡gên bedrljf
D6 toe te rekenen irþrne dírecte kostên ton behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden h¡oronder verantwoord,

godr[fraætsn

Aßchtijvíngen op (im)malorlële acliva tan dlønste van de explo¡tdû¡e
Oc âfschrijvingon op ñat6r¡ðlc vâstc acüva 6n lic.nlias sofrirvars word€n g6besðard op dê vêrkri¡gin$- of vorvaârdigingsprijs. AfrchriJvingon v¡nden plaals voþ6ns de
linoairc mêthodo op basis van dc vcrwâcht€ gcbruiksduur. Mêt êen mogelijke rôôtwaardo wordt geên rekening galpuden. Overleneinen en vastgoedbcleggingen
wordt nl6t efgÞschrêvon,
lndisn €en schatlingswþiging plâeßvindt van dc toekomstþe gebruikduu¡, dan worden de tcekomsügo efschrijvingsn áang€pâst.
Boâkwinstôn an -vadiazcn bij v.rkoop van matcriðlo vâst€ âcl¡va zijn begropcn ondâr de afschrijvingen.

Overlgd waardavaranderlngen op (im)matøti¿ile veste acl¡va en vastgoedbeleggingen
De overige waardeveranderingon worden gsbsseerd op de wâârdering van de betreffende âcliva posten. De onder deze post vsrantwoord€ bedragen hebben
belrekking op een afboeking dan wel terugneming van een bijzondere waard€v6rmind€ring, Ðeze bþonder€ waardeverrnindoring ontslaat door osn ¡aarlijksa toats van
de rêële waardo tsn opz¡chte van de waarde gebaseord op bookwaardo.
Voor onrogrendc zâkon in ontwikkeling ontstaat deze büzondcrc weardevem¡ndering op het moment vân investeringsbeslissing door de dlrec'tie. Bij het bepalen van de
afwaardgring op acllva in onlwikkeling wordt conform RJ 645 rekening gêhoud6n m€t h€t v€ßchil tussen de marktwaardg ¡n verhuurde staet ên de stichlingskostcn van
het pro¡ect.
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Peræneelskosten
Lonon, sâlârissôn en sociâfs lastên wordsn op grond van de arbeidsvoorwaarden verworkt ¡n d6 winst- 6n vêrlissrskên¡ng voozovêr z¡j veßchuldigd ziþ âan
werknomefs,

Pønsíoanen
Vldomes hesft de volgende pens¡oenrEgelíng:

P€nsioenrgg€llng van het bedrijfstakpens¡o€nfonds voor de woningcorporaliês. Vldomês heófr voor bijna al haar u¡erknemers ocn tosgrzegda pansioanrrgrl¡ng.
Hiêrvoor ln eanme*¡ng komsnde wèrknemers bouwcn jaarlijks ecn p6nsio6nrecht op over hôt loon vân datþar (míddelloonregeling). De verplichtingen, welke
voortvbsi€n uit deze rechten van haar pør8onsef, zijn onderg€bracht brj de Sfchting Pgn6bonfonds voor de Woningcorporaliss (SPl,V). Vidomos b€taalt hi6rvoor
prêm¡es waaryan de workgever iets meor on dê worknrmcr ists mind.r dan de helft bstaald. Do pônsioaôrcchtcn worden laarlilk g€indêxe€rd, indien en voor zovor de
dêkk¡ngsgraed van hst pgnslo€nfonds (het vermogen van het pensioonfonds gedeeld door háer f¡ngnciëlê vgrplicfilingon) dit to€leet. Naar ds stând vân ultimo
decêmbêr 2015 ¡s de dêkk¡ngsgraad van h.t pcns¡oonfonds 109o/o (2014: 114o/o). Ulllmo 2A15 dient hêt ponsio.nfonds €cn dekk¡ngsgÍâed vãn tên rninste 125olo te
hebbên. Hêt pênsioenfonds heeft eind juní ã)15 een herstelplan ingediend bi¡ dê toêzichthouder wâermêe wordt aangetoond dat SPW b¡nn6n de geldenda termijn uit
hôt rescrvetekort kãn komon,

Op dê Nodcrhndsc p€nsiocnrogel¡ngcn z¡jn de bspelingên vãn dê Nodârlandsc Pensioenwet van toepassing en worden op vcrplichte, conlracû¡clc of vrijwillige basia
pr€mi€s ãan p€nsioenfondsen gn verz€keringsmaelschappi¡ên b6teeld door Vidomes. De premies worden vorantwoord als personacßkostcn zodra dczc varschuldigd
zün. Vooruitbelsalde premiæ worden opgcnomên els overlopende activa indí€n dit tot oen terugslorting of lrt oen vorm¡ndsring van toekomstige botalingen leidt. Nog
niet betaalde premies worden Els verplichling op de balans opg€nomen. Voor besbande verplichtingen (anders dan d€ t6 botalon premies) jeg€ns de
pcnsíoånuitvo€rdgr en/of wcrknemcrs wordt een voorzienlng opgenomon.
Dlt bêtrofr ecn voorzicning vool:
. dr v€rplichling van Vldom66 l,ot hct vcrk*rton van oxtra betielingen of herstolpremies als govolg ven cen fag€ dekkingsgreâd vân hat pcnsioanfond8
. extra pensiosnaânspral€n die voorMos¡cn uit door Vidom8s toegcz.gde lo€komst¡ge sâlarisv.rhog¡ngsn (bijvoorbGeld voortkom6nd uit CAo-af6pr.ken) bii

een elndloonregeling;
. onvoorwaard€lijkc nog n¡€t g.linânc{ðrdê ind€xati€s;
. nedeþn van índiv¡duâl€ waardeoverdrachton die ten låste komen van Mdomes.

Onderhoudsldsten
Ondar dcz€ postwordsn alls d¡rsct aan het verelagþar too ts r€konen kosten van ondêrhoud verantwoord. Van loêrekenbeerhoid is sprake als de daadwêrkel¡Jke
werkzaamheden in lÞt vgrslagþar hebben plaatsgovondon. Ro6ds aangegane vorpllchtingon waervãn de wsrkzââmh€den nog n¡et zijn uitgevo€rd op b¡lansdatum
word€n v€rwsrkt onder de niet uft de balem bllkendg verpllchüngsn.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt ondersch€iden in kosten van d€rden €n eigên dienst, alsmede de kosten van het maloríaah¡erbruik, ln do wlnsþ cn
verli€srokening zi¡n då kosten van dc aigÊn dbnst opgonornsn bij da ko8t€nsoort salåriss€n on sochlo lastcn. De lasl3n vân onderhoud ondersclrsiden zich van
acüv€Erbaro kostsn door het f6¡t dat 6r g6€n sprake is van 6en wesfdgvarñoglng ven hêt âcti6f,

L6elba€r]hoíd
De hbronder ver¿ntvoord€ kosþn bstreffon kostsn vân fysíek€ ¡ngrepên niðt zi¡nde ¡nveôtcringen eo uþaven voor activítsiten in de omgeving van woongelegenhedcn
van Stichfing Vldomos, dis d€ leslbaarfieirj in buurlen en wiJken ten goed6 mo6t€n komen.

Owt¡ga bedrilÍstaûen
De overige bodr¡fslaston wordcn torglorokond aan h.t vorslâgjeâr waerop zij betrokkins h€bbôn.

N ¡ e t -ge re dl ¡ sa erd e waad e wrcnd e il nge fl vestgo€ d 
'o,ftefa 

ulll e
De n¡ot-g6rêeflsêêrdé wåårdsvêrârdoringon vasqoedport€leuill€ hebben belrekking op waardomuû¡tþs v.n ds roëþ weardð ven vastgoodbolsgging.n.

Wdâtdêvdtdúüingên ñnancigle vasle actfua en vdn efecten
Añ^,ââfd€ring6n op d6 g€amorl¡E€€rds kosþrijs van linanciøls vest€ acliva wo¡den rochtst o€ks vetwêrkt in de winst-ên varliâsrokcning.

Rsntêbalen !n rent€lasten wordsn tiitscvonr6dig verwerkt, rekening houd€nd m6t dð €ff€ctievð r€nlevort van ds bctrôffende activa en pess¡va. Bij de ven ,erking van
d€ r€nt€lest€n wordt råk6ning gshoúden met de verantwoorde transactiekosten op do ontvangen len¡ng6n dlê els ondard€el van do b€r€koning van d€ offsctlsve ßntê
wordan mo€ggnom€n.

REntelasten woden gs{rcüveed vtx,r kwaliflcor€ndo ðclive godur€nd€ ds period€ van vervaardiging van ean adjef, írdien h€t €ên âanmcrkclijke ti¡T vergt om het actiof
gsbrulksklaar of wrkoopklaâr tê mâkon. Do fr acl¡v€rên renle wordt be¡ekond op basis van dc v6ßchuld¡gd6 r6nte over specmok voor de vervaardlging opgenomen
þningen€n en de gã,r,og€n rentevoet van de leningen die niet spec¡fl€k aan de vervaardiging van h€t actief zijn toe te rekonen, in vsrhoud¡ng tot dê uitgâvsn ón poriodê
van vervaardþing,

Selartlngen
Yanal 'l januarí2008 iE Vidomes intEgraal belastingplichtþ geworden voor de vennootschapsbelaeting. Corporatiee zijn s¡rìdsd¡en verplicht over hun intsgfelê
activiteiten vennootsohapsbolastittg tG bctafên. Esn €n andor is vastgclsgd ¡n lcn vaststelllngsov6rrrnkomst (VSO). ln deze VSO zijn specifleke bepallngen
opgenomen met botr€kkirE tot d6 wâardoring ven posten op de fiscale opening8balans en de wþe vsn rosultsafiloming.
De belasting over h€t rosultâat wordt berskend ovrr hot resultaat voor bofastingon in de winst€n-vêrlissrskening, rekoning houdend met beschikbare fiscaal
compensabele verllêzen uit voorgaende boêkþrgn €n vrijgostelde wlnstbostárddol€n €n na bijlelllng van niet afrrekba¡e kostan. Tgvcns wordt ßþning gchouden mêt
wijiging.n d¡c optrod.n ¡n de letanta bsfastingvord€ringen en latenle belastingschulden uit hoofde van wijzigingon in hot to hantcrcn belaelingtarief.
Latcntc behstingvorderingen en latenls b€lasüngschuld6n wordon opg€nomen togên contant€ waãrd€. Deze wo¡den contrnt g€mãakt t€gen de netto rento, Olt
percentage bedraagt voor 2015 3,08% (2A14:3,17%).
VkJomes heeft op basis van de uilgangspunten ven VSO2 de fiscale positie ultimo 201 5 en het fiscale resullast 2015 bspaald.
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Het trêasuryslatuut met daar¡n opgenomen het financieel beleid is vastgesteld door de direct¡e en goedgekeurd door de RvC in juni 201 5. ln het treasury statuut
wordt het aangaan van nleuwe t¡ansacties in derivâten (anders dan de afuikkeling van de huidige der¡vat€nportsfeu¡lle) niet toegestaan. Einn€n het treasury belêid
van Vidomes d¡ent het gebruik van afgeleide fìnanciöle instrumentên ('derivaten') ler beperking van ¡nherente finenciële risico's.

Voor derívatên aangegaan 
^a 

1 oklobet 2A12 geldt dat Vidomas zich volgens haar treasury slãtuut onverkort houdt aan de Beleidregels gebruik finenciðle
derivelen door toegelaten instellingen volkshuisvesting. In 2014 heeft Vidomes een hêrstelplan u¡lgevoerd waardoor er geen sprake meer is van
toezichtb€lemmer€nde bepalingen. Er ¡s g€ên sprake van biistortv€rplichtingen of break clauses ¡n de der¡vatenportefeuille.

Pr¡jsris¡co's
Vldomes loopt risíco's ten aanzien ven de waardering van effeclen, opgenomen onder financiêle vaste activa, overige effecten. Vidomes bêheersl het prijsrisico
door stratificatie aan te brêngen ¡n de portefeuilie en lim¡eten te stellen per lêgenparti¡.

t
L

Vâlutâtisicô
Vídomes is alleen werkzaam ¡n Nederland en loopt geen valutarisico

Renterisico
Vidomes loopl renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen en 6fi6cten met nâmo ondêr fìnânciËlê veste âcliva als gevolg
van wijzingen in de marktrênte. Vidomes maakt geen gebruik ven d€rívaten om dit risico op deze posten af ie dekken.

Voor vorderingen en schulden mêt vatiabels r€nteafsprak€n loopt Vidomes ris¡co ten âenzien van toekomstige kasslromen als gevolg van wiizig¡ngen in de
rentestanden. Met betrekking tot bepaalde varíabel renterde schulden (schulden aan kredietinstell¡ngen) heeft Vidomes renteswaps gecontracleerd, zodal zij pet
saldo een vaste rente betaalt. Per finânc¡erÍngsbesluit maakt Vidomes een bewuste keuze over het type financierlng dat wordt aangetrokken. De criteríâ op basis
waarvan ì¡brdt gekozên zijn vastgslegd in het treasury statuut en omvatten: (a) de finâncis¡ingsbehoefle, (b) de mate waarin de aan te tr€kken leningen passen in
een zo gel¡jk mogelíjk in de ti.ld verspreiden van betãaldata, vervalkalender en renteherzien¡ngsmomenten, en (c) de per saldo hiermee gemoe¡de kosten. De
huidige in pol€feuille zijnde financiéle instrumênten dienen tot een volledige effecligve hedge te laiden, dat wil z€ggen dat betaaldata, hoofdsom en rentetype van
variâbel rsnlênde lêningen g€li¡k zijn aan betaaldata van de onderliggende waarde (notional value) van de derivaten en de ingangs- en einddatum van het derlvaât
gelijk zijn aan dE ¡ngangs- en einddatum van de variabel renlêndê lening of volledig daarbinnen vallen. ln 2015 voldo€n de lreasuryactiviteit6n van Vidomês aen
voorgaande voonrvaarden.

Bij een daling van de marktrente van 196 neemt de marktwaarde van de derivaten onder g€lijk bliivende omshndigheden af met € 14,1 mln. Bi¡ een r€ntest¡jging
va 1o/ozal de marktwaarde van de derivalen melÊ.12,6 mln toenemen. Deze hebben geen di¡ecte impact op dê winst- en verl¡esrekening en het eìgen vermogen
omdat sprake ¡s van een eff€ctieve hedgerelatíe, Er is geen sprake van bijstortverglichtingen of brsak elâusss.

Kred¡elrisíca
Vidomes heeft geen sígnificants concentrâliês van kr€d¡etrisico m€t bstrekking tot haar derivalen en effecten. Vidomes maakt g€bruik van meerdere banken als
t€gonpattij teneinde krediettísico te spreiden. Limleten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en nalev¡ng dãarvan wordt voortdurend gemon¡tord.

Be sc hi kba arhe¡d sri s ico
Vídomes is voor de toegang tot de kâpitaalmarkt veolal afhankelijk van d6 besch¡kbaarheid van de borging door het WSW

Uquidíteilsr¡sico
Relevante ind¡catoren voor hot lÍqu¡d¡te¡tsrisico dat Vidomes loopt per balansdatum zljn als volgt:

Banksaldo
Kredietlimiet
Lopend6 iñvBsteríngs- en ondsrhoudsv€rplichlingen
Nog niet b€nutte borg¡ngsruímte WSW (2016)

e9i47.73A
€ 10.000.000

€ 9.046.802
€ 21.453.000

lnvesteringsverplíchtingen t^orden uitsluitend aangegaan ¡ndien Vidomes zeker heeft gesteld dât hiervoor tinanc¡ering beschikbaar is of is toegezêgd.

Re n tegevoe I Ig heid s an a I yse
Hleronder is de rentegevoelighoid wê€rgegaven van de dsrivat€nporlsfeuille p€r 31 december 2015:
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De jaarrekening wordt overeenkomstig Titel I Boek 2 BW opgestetd. De directie dient deartoe bepaalde v€ronderstellingen en schattingen te maken die
van invloed zijn op de waardering van act¡va en verplichtlngen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardolijke activa €n verplicht¡ngen.

Waardering vaste activa

Vastgoed belegg¡ngen, reële wadrde
De belangrijkste u¡tgangspunton welke bij bepaling van de reële waa¡de van de actuele waarde gewaardeede vastgoedbeleggíngen zijn gehanteerd, zijn
uiteengezet in de grondslagen. De volgende aspec{en met een bijzondere invloed op de u¡tkomsten van de weerdering kennen ten tiide van het opmaken
van deze jaanekening een bijzondere onzekerheid.

Generieke uitgangspunten voor woningen en BOG:
. Prijsinflatíe: 2O-jaare gemÍddelde CBS. Bouwkostênstiging: 2Gjaars gemiddelde BD$bouwkostenst¡iging. Looninflatíe: 2&jaars gemiddetde r€gslingslonen CBS. Disconterlngsvoet

Het model maakt gebruik van de Discounted Cash Flow methode, waarb¡j de kasstromen in de toekomst contant wordsn gemaakt tegen het
Disconteringsvoet percentage. Dit percentrage bestaat uit:

o De lnterest Rate Swap (24 maands gemiddelde van e€n l0 jarig contract). Dit vast percentâge voor alle objecten wordt door IPD op basis van
benchmark vastgestsfd en b€droeg €índ 2015 1 ,76% (2014: 'l ,76%).

o Een sector opslag van 4,44o/o eind 2015 (20'14. 4,9o/o). Dit ís een opslag die rekening houdt met de kenmerken voor hêt bsleggen in vastgoed.
Per jaar wordt dit percenlãge voor alle objecten vastgesteld door de taxateur, dlt in ovedeg met de andore tâ,€t6urs dis deelnemen aan lPD.
Vaak is dit percent¡age een communicerend vat mst de lRS, omdat de IRS per jaar erg kan fluctueren en de ris¡co's in het beleggen in vastgoed
niet in deze hoedanigheid mee fuctuesrt.

o Een risico marktopslâg van O,2o/o (2014:. idem) voor belegglngen in huurwoningen. Hiermee is aanluiting gezodrt met de hoogte van de
discontsringsvo€t bij de andere corporaties in Rotterdam e.o. Vldomes, met bezit in Delfi, Rijswijk, Leidschendam en Zoetemeer, valt
hierbij in de cât€gorie van een basis disconteringsvoet van 6,4%. Voor BOG/MOG ís de risico merktopslag 0oÁ (2014: idem).

o Een r¡s¡co opslag per obþct van mín¡maal 0,06% en mâxamaal 2,60/o eind 2015 (2014: 0,25% - 2,88To).ln dit percentage worden de
sxploitatierisico's die samenhangen met het specifìeke objoct gewâatdeerd.

Woningtaxatles
De waardsring van de vastgoedbeleggingen is gebaseerd op de marktwaarde in verhuurds staat conform ds lPD. Die wodt bepaald door d€ contiante
waatde te bepalen van de kasskomen ov€r 15 iaar van de hoogste van een tweetãl scenario's: uitponden en doorexploiteren. Daarbij worden de volg€nds
uítgangspunten g€hante€rd:
. Leegwaarde

De lee$¡vaarde staat voor de verkoopwaarde van éán plattegrondtype in het objecl. De leegwaarde wodt bepaald door de taxateur op basis van
platt€gronden, m2 GBO /VO. De taxateur doet eên geveftaxâtie en vraagt refer€nfisfansactiôs op uit de NVM database en kadaster,

. Markthuur
De markthuur is de huurprijs die u¡tgaande van optimâle mârketing en verhuur behaald zou worden op het moment van waard€bepaling. lndien de
maximaal redol¡jk€ huur lager ligt dan de matkthuur en het betreft geen te liberaliseren won¡ng dan wordt de max¡maal redelijke huur aangehouden.

'Mutatiegraad
Bij bestaand bezit is de historísche ve¡huurmutat¡e, het gemiddelde van afgelopen 6 jaar, het uíþangspunt. De mutatiegraad staat gelijk aan het aantal
opzeggingen naar ftrto vân het aantal contracten in een objeclcomplex.

Bij nieuwbouw bepaalt de taxateur de v€rkoopmutatie op basis van o.a. verkoopcourantheid van de woningen, verkoopomgev¡ng en verwachte lage
uitstroom door lage huur.
. Onderhoud

Gedurende de beschouwde periode wordt het woningobject onderhouden. Het onde¡houd dat wordt uitgevoord is b¡l wet afdwingbaar door de huurder en
betreft in geên gêval investeríngen. De onderhoudsnormen worden bepaafd aan de hand van de Vastgoed Taxatie Wijzer (VTW).

. Beheer
De hoogte van de beheerskosten is overeenkomstig wat daarvoor in de markt gebruikelijk is. De parameter beheerskosten wordt daarom vastgesteld
ondor de aanname dat door een êxtemê parlí wordt beheerd op basis van een maximaal outsourcingscenario. De beheerskosten worden bepaald aan
de hand van de Vastgoed Taxatie Wijzer.

. Exit leld
De exit yield geeft aan in wolke mate h€t vastgoed onderhevig is aan veroudering en welke potentie het bezit heeft aan tnt einde van de 1S-jaars
exploitatiep€riode. De vãststell¡ng van de exit yiefd is beschreven onder de waârderingsgrondslag voor Sociaal vastgoed in exploitatie gekwaliflceerd als
vastgo€db€legging.

Taxaties BOG
De marktwaarde bij bedrijfsonroerend goðd ls op basis van het scenario doorexploitsron. Voorts g€lden d6 volg€nd€ uitgangspunten.
. Markthuur

De huurprijs dle bij nieuwe verhuring op het moment van waarderen gegeven de dan geldende vraaglaanbodverhoudingen op de markt, onder de
conditis van optimale marketing, ten hoogste tot sland kan komen. De markthuur is uit t€ drukken in e€n prijs per m2 WO. Voor wat betreft het gebruikte
VVlbegrip en BVO-begrip wordt aangeslot€n bij de hiervoor volgens NEN-2580 geldendo deñnitie.

. Markthuuraanpassing
Een porcentag€ waarmee de markthuur zich nâar venvachting jaerlijks zal ontw¡kkelen. ln dit percentage, dat wordt gehanteerd om de jaarlijkse
markthuuropbrongsten gedurende de DCF-periode tot uiting te brengen, komt onder andere de positíonering van het ob¡ecf/compfex ¡n de BOG-
huurmarkt tot u¡tdrukking.

. Looptijd contract maanden
Het betreft hier de totale periode waarvoor hst contract ¡s aangsgaan. De einddatum van het contrac{ is de datum waarop zich het eerstvolgende
verlengingsmoment aandisnt, mits det lev6ns het eerste moment ís waartsgen de huurder de huurovereenkomst kan beöindig€n dan wel het moment
waarop de bestaande huurovereenkomst van rechtswege eindigt,
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. Onderhoud
Afhankelijk van de aanwezige voordeningen on installaties in het betreffende object wordt aan de hand van de VTW een marktconform bedrag per m2
BVO per jaar ingeschat. D¡t bedrag d¡ent als bes¡s voor het berekenen van de totale onderhoudskosten.

. Beheer
De hoogte van de behegrskosten is ovareenkomstig wat daarvoor in de markt gebruikelijk is. De parameter b€heerskosten wordt daârom vastgesteld
onder de äãnname dat door een exteme partij wordt beheerd op basis van een maximaal outsourc¡ngscenario.

. Exit yield
De exit yield wordt bepaald onder de aanname dat d6 koper de huurexploitatie van het objecucomplex voortet, d¡t tenzij nu el kan worden aangenomen
dat per het einde van de DCF-periode de marktpositie van het objecl/complex en/of de omgevingsfacloren met zici mee zullsn brengen dat eventuele
kopêrs van dat moment de exploitat¡e zullen beëíndigen en het objecucompfex zullen gaan h€rontw¡kkelen.

Timíng en verwerk¡ng van onrendabele investeringen nieuwbauw en herstructurering
ln de jaarrekening worden naast ¡uridísch afdwingbare verpl¡chtingen tevens feitelijke veçlichtingen v€rw€rkt die kunnen worden gekwaliñceêrd als "intêm
geformal¡seerd en extem gecommuniceerd". Hisrvan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en
overige stakeholders aangaande verplichtingon inzake toekomstige h€rstruc{ureringen en toekomstige nieuwborrwprojecten. Een feitelijke verplichting is
gekoppeld aan het beslultvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en hsrstruclurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien
de formalisering van de defin¡tief ontwerp fase en afgel6id h€t aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevondon.

De aannames gedaan bij de fnanciële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afivijken bij daadwerkelûke realisalþ van de prdec{en.
Planvorm¡ng kan onderm€er wijzigingen in de t¡jd ondergaan door bewegingen in het pr¡jsn¡veau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen
in de voorgenomen bouwprodudie.

Verhuurdershcffing
De sector ls geconfronteerd met €an vsrfiuurdersheffing. 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. Evaluatíe van de verhuurderheffing vindt plaats ¡n 2016.
Voor de waardeb€paling is reken¡ng gehoud€n met de tarieven zoals deze ziln vastgelegd in de regelingen omtrent de Verhuurdersheff¡ng. Dat is in 2016
A,491o/ovan de WOZ waarde envanaÍ2A17 0,5360/o.
Voor de gevoelígheídsanalyse heefr V¡domes sen scEnario berekend waarbij rekenig gehouden is met de uitspraken in de Rijksbegroting 2016, waarin voor
2018 een bijdrage uit de sedor wordt gevraagd voor ín totaal € 2,5 miljard. Het scenario vootzi€t voor de komende '15 jaarín een e)dr:t last voor de
vefhuurdershelfingvan 0,2260/o van de WOZ waarde.

Huurbeleid
Sinds 2013 mogen woníngcorporat¡es de huren voor huishoudens met €en vêrzamellnkomen boven de toewijlngsgrens voor sociale huurwoningen
jaarlijks extra verhogen. M€t deze maatregel wil het kabinet het zogenaamde scheeftvonen tegêngaan en do doorstroming op de won¡ngmarkt bevorderen.

Vldomes heefr ¡n 2013 en 20f 4 maúmaalgebru¡kt gemaakt van deze toegestane ruimte. ln 2015 ontstond financieel ruimte om minder huurverhoging te
vrag6n. ln ov€rleg met de huurdersorganisat¡es is bssloten de huren niet met de maximale 2o/o boven inflatie te verhogen, maar met slechts 1olo boven
inflatle. Concreet betekent dit op jaarbasís een lagere huuropbrengst ter hoogte van € 'l ,0 ml|oen.
Het huurbeleid zoals dat in de begroting 20J6 ís vastgesteld is gebaseerd in de geest van de huursom benadering, voor alle zelfstandige huurwoningen
geldt dat op totââl huurgomniv€au ¡s gerekend met een ¡nflatievolgende huurstíiging.

Pæsend toewajzen
Vanaf 1 .januari 2016 moeten corporatles huurto€slagontvangers voor 95% huisvesten in woningen ondor de aftoppingsgænzen: passend toew¡jzen.
Mdomes h€€ft h¡er tot I oktober nog níet op gestuurd. We hebben namelijk bewust meer keuzeru¡mte geboden aan de huurto€slagontvangers die volgens
Nibud ook een won¡ng boven de aftoppingsgr€nzen kunnen betalen. Desalniettemin is over heel 2O'15 al78o/o pass€nd toegewezen.

Verwerking ñscalltclt
Ten aanzien van de acute belastingfast on belastinglatenties in de jaanekening heefr Vidomes een aantal standpunten íngenomen dio eerst bíj afwerking
van de aangifre over de verslag.iaren 2009 tot en met 2013 door de Belastingdienst ziin getoetst. Ultimo 2015 heefr de Belastingdienst de aangiften van
2010 Vm 2013 afgewlkkeld. De aangifte over 2014 is nog niot ingediend, dit zal in 2016 plaatsvinden.De belangrijkste standpunten betreffen:

. het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;

. de verwerking van projectontw¡kkelíngsresullaten;

. de waardering van de leningenportefeuille;

. het vomen van gen herbestedingsres€rve Um 201't
ln 2016 boraadt Vldomes z¡ch over de te volgon fiscafe strategie vanal 2014. Dientengevolge kan de fiscale last (acute en latenties) over 2015 en 2014 nog
wijzigingên ondergaan,

De ¡eöle waardo yan financiöle ínstrumenten
De reële waarde is het bedrag wâarvoor een actief kan worden verhandsld of €€n passief kan wotden afgewikkeld tussen ter zake goed geînformeerde
pârtijen, die tot een transactie b€reid en onafhankelijk van elkaar zijn. lndien niet direct een betrouwbare reöle waarde is aan te wijzen, wordt de reöle
waãrde benaderd door deze af te leiden u¡t de reële waarde van bestanddelen of van een soortgélük financieel instrument, of met behulp van
waarderingsmodellen en waarderingstschnieken. H¡erbij wordt gebruikgemaakt van r€cênte gelijksoortige'at arm's lengith'-transacties, en van netto
conlante waardemethodes waarb¡j rekening wordt gehouden met specifìeke omstandigheden.
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Het kasslroomoverácht is opgesteld volgens de directe methods.

De liquid¡teltspos¡t¡e ln het kasstroomoverzicht bestiaet uit de liquide middelen onder allrek van bankkredieten. In het ka$troomovrzicht hordt onderscheid
g€maakt tussen operatíonels, ínvasterings- en linancleringsact¡vit€iton.

De kasslromon uit hoofde van de finarrciering ájn gesplitet in kasstromen met betrekking tot mulet¡sô ln de hoofdsom (opgenomen order
flnancieringsâctiviteiten) en b€taald€ intêr€st (opg€nomen ondor operâllonele activiteiten). De investelngon in materiële vaste actlva $rord€n opgenomen onder
aftrek van do ondsr ov€rigc schuldsn voorkomendê v€rplichtingon.

Ontvangst€n en uitgaven uit hoofde van intersst en wlnstbolastingen ziin opgsnomên onder de kasstroom uit operationele acliviteiten. Transac{ies waarbiJ geen
ingaroom of u¡tstroom van kasmiddelen plaatsvindt ljn niêt in h€l kasstroomov€rdcht opgonomon.
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ACTIVA

AI

41.1

,a

M.1

lmmatorlðlo nafo acüYå

Licôntios softivare

Per 1 januari
Aãnscñefrveerdå
Cumulalieve afschrijving€n
Borkwââfd€n

Mulelîes
lnvost€ringen
Bu¡t6ngobruikstelling
Afschrijvlngsn
Af schríjvingen buitençbruíkstol língen
Tolaal mutatios

Per 31 d€csmbsr
Aansdrañrearde
Cumulalieve äfschtijviryen
Boekwaarden

De afsdrljvingstermíjn ¡6 3¡¡âr

Onro6r6ndê on roer€nde uken ten diôn6to van d6 €xploitatio

Pêr I januarí
Aansdufrvaarde
Cumulaliove úchrijvlngcn
Wâârdovorm¡ndârínggn
Eoskwâar&n

M,ttdiíeg
lnvast€ríngan
Buitrng6bruikstslling
Desinvesterírq
Dasinv€stsring âfãcrrriiving
Afscùrijvingen
Extra afschrijving
Cumulalicvo afschri¡vingsn bu¡teng6bruikstêlling
Waardovcmindering€rr/ .vsín€srderingên
Totaal mutatiog

Pêr 31 decsmber
Aanschaf,vaardo
Cumulat¡svo aftchrijvingen

Waardeverminderingon/ -v6rmo€rdoríngen
Eoekwaarden

1.114,197
749.98&

2014

9/t1.021
ß2.744-

2073

æ8.214

150.566

2U.Æ1-

478.277

lntî6
287.235-

83.89& 1 10.083-

1-268.762
9fJ4.44+

1.118.197
749.983-
w.214

-

2U.318

20t6 m14

12.281.821
3.79S.66&
3.s81.52$

18.535.748
8.627.522-
3.736.S91

4.900.630 6.170.83r

567.92&

755.15S

2.204.242
875.767-

7.ã82.400-
4.m0.666

¿n8.179,

875.767
1.029.681- 155.47A
1.565.732- 1.270.20',t-

4'1.877
755.159

11.568.539
3.612.437-

12.281.821
3.79S,668-

4.611.20+ 3.581.523-
3.344.898 4.9æ.630

Hêt afgchrijving8pcrcontago variesrt v an 09o lol 33,33o/o.

Waardeverminderingen/ -vermeerderingen heefl met name betrekking op een airvaardering van € 1.497.000,- van het kantoorpand Ín Delf,
Daarnaast zíJn ¡n 20'15 vi€r kantoorpandon goh€rwåardosrd op basis van marktwsard€, met per saldo een waardestiþing van € ,167.000,-.
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A3 VasEoedbel.e0lngen

Het verloop van de boekwaarden van do vastgoodbel€gging€n b in h€t navolgende schema sameng€vaf

43.1 Um 43.4

Commorclo.l
vartgocd ln
.Iploltaü6

Socleâl vârtooed (̂)nfoerânde
¡n eroloitafle"':-''.;:'-'- . zâken vor*ochtgokwalüþeofo 

ondefa¡t Yaa¡ooed- v(xtftá¡fúen
o6roggrng

Vartgood ¡n

ontwlkk l¡ng
Yoor olgan
exp¡oltatle

lotaal

Verkrijgingsprljzên
Henvaarderingen

Boekwaardðn por I januari 2014
Pr.$ntetbw¡jdging

llutatls¡ 2015
lnvestoringen
Dosinvætcr¡ngcn
Horwaardêrlng
i,lutatis
wasrdovomlndêrlngen
Tðrugnamó b¡JzorÉsro
waardov€rmirdêringsn
Ovsrboûking g6rcedg€koÍren æt¡va
Overboekiry verkocht
ondsr voomaarden
Ov€rbæking vanuft vootzlånlng onrêndabslê
invætsringen
Afgeboekto nieþ
gor€alisserdo pro*,cton

Ovcrigo ovorbækinqcn

Totaal mulatles 2015

3l d.cmb.r 2015
Varkrljgf rqsprliz€n
Heruaarderlqgen

4.985.684- 67,087.350 4.908,3t7 4.113.118

177.W.277
119.U4-

899.038.787
666.711.606

41.644.264
2.486.s53-

6.3iÍ¡5.568
3.522.f52-

1.124.878.896
660.58it.657

1n.u4.933 1.566.750.393 39.053.711 2.813.516 1.785.482.563
70.447.249- 70.47.249 -

1ù.397.884 1.636.197.843 39.053.711 2.813"516 1.785.ß2.653

9.083.44648.V¿7
7.677.68+
3.863.961

't.20s.98&

2.598.436
3.411.233-

68.422.078

4.2ú3A5

2.799.127-

1.571.'10&

2.805.939
2.371.626-

5¿t4.g¿tg

4.009.'t16

1.968.216-

4.251.306-

1.571.108

21.75+

163.

14.535.850
13.ß3.543-
72.420.988

1.968.216-

21.754-

163-

1 't3.1 t 1.531
10.ô9S.531-

s67.134.S61
746.150.031

¿t5.983.692

1.941.60S
'r1.145.567
'3.919.323-

71.503.162

1j27.376.141
729.589.573

Eoekw¡arden

ln 2015 heefr VldomEs €en presentatiewíjdgirg doorgsvoErd voor d€ classiflcatie ven hol sociaal on commorci€€l bszit. Ds vsrgsliikåndo ci¡fêrs
ovÛr 2014ziin dlonovsr€€nkomstig asngspast. Als gevolg hiervan is dg marktwaardo van hot commorcisel bozit m€t € 70,4 mln afgenomon €n h€t
sociãsl bgzit d¡€ntêngwolg€ rnot € 70,4 ioeçnomen.

D€ cumulatiove hgrwaard€rlngên vân € 729,6 mln bestaan voor € 846,3 mln uit ongereallseerdo h€ruraardsringen b€grepen ín de
hêrwaarderingsßsorvc (de P1 Eben vcmog6n)

ln dê posten comrÍ€rcieol vâstgosd ¡n oxploilatl€ €n sociaal vastgoed in exploitatie zijn 17.396 woningon, 130 bedrijfsonroerendgoed panden ðn
1.339 garagrs opg€nomen. De gsachatte rvaard€ g€bas€ord op do m6ôst rsconts WOZ boschikkingon van do woningen bedraagt € 2,4 miljard.

Dc wiJzê van totståndkomlng van ds waárdeñng ¡s nad6r uitg€werkt ¡n de 'Grondslagon voor waard€ring van activa en passfua'en onder
'Belangrific inschatting€n ten aônlen van waardoring on r€sullaatbrpaling'. ln dc waardering van h6t soc¡aal vastgoed in exy'oitalie is rckening
gôhoudon mot o6n verfruurderheffing voor de jar6n 2016 €n 2017 op basis van het wetsvoorstsl en ds daarin opçnomen tarieven van
respcctlêvslljk 4,9'lo/o en 5,36Vo van dewozwaa.d¡e. Voor dê þrsn vanaf 20f I is het percentage van2017 (5,38Yo) âengehoudsn.

Door Mdomas ls €sn verkoopplan opgost€ld uraârln 3.08Í' onro€rgnde zaken voor verkoop r'jn g€oomerkt. Naar verwachling anllen 1 18 woningen
binnen áón Jaar wordon verkocht De vorwachlé opbr€ngatwaards van dezs onroeronde zaken bedraagt €,12.117.0OO. De boekwaarda b€draagt
ultimo hel v€relag¡aar € 11.40,8.342.

ln totaal zin 431 ssnh€den vErtochl onder voorwaErden vanaf 2005. H€t grootstô deel van de conlracten is gêba8e€rd op hêt'Koopgårant'
principE waarbij g€ldt dãt er spreks is ven v€do€ndo korl¡ngen tusgen 00lo e 25o/o en een lerugkoopverplichting voor Vídomês.

ln het boekjaar 2015 werd terz¿ke van onroerends zâk€n ¡n ontwikksling e€n bêdrag ed € 397.168 âân bouwrents g€ectivoerd. Bij niet-specifiek
geffnancierde ni€uu,bou¡vprojecþn word e€n gsmiddeld€ rênt€vo€t g€hEnteerd van 4,28olo.

ln 2015 is € 9.003.000 gêínvgstê€rd in proþcten in ontwikkeling, hiervan ¡s € 8.'t83.000 ger€alisôerd door proþct Schoutenhook vlok A, de ovorigô
€ 9m.000 ís bsstoed een ovorige proþcten in ontwikkeling.
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HEt vastgoed is opgedeeld naar kasstmomgenerende eenheden (complôxan) waarvoor pêr complex ssn daârop gericht beleid is bepaald. Bij de
indeling nâar complexcn is diffcrentiatic in de vastgoedsturing van Mdomes tcn aanz¡sn van huur, ondarhoud, bouwjaar en w¡jkgerichte aanpak
b€pelEnd, And€rÊ bepalende factoren zijn: lokatie, woningtype, doelgroep en pr¡jsklâss€. De indeling slu¡t derhalv€ aan op het stratogische
vestgoêdbol6íd van Vidomes.

ln verband mst de voorg€norì€n sloop en herontwikkeling van h€t complox aan d6 FlorEnB van Brsderodolaan in Zo€temeer, is dlt parìd conform
2013 g€pres€ntesrd En g€waardeerd als vastgoed ln ontwikkellng voor oigsn explo¡tätie, tsgên e€n waardo van € 771.@0 (2014: nlhil). Op 21
ssptembor 2015 is h€t investorlngsboguit gEnomsn voor de plânontwlkksling vlêk B 'Dê Sing€l'.

ln 20J5 is hst ond€rhoud ten boho€vc van ds bspallng van dê marfttwaarde b¡j 5 complexen in nêgâtiêvê zin gecor¡geerd voor eên b€drâg van
€ 8.2¡16.000.

G ev oe I ffi e i d s an a I y æ ñerktw earde
Gelet op dg huidige marklomstandigheden kunnen toeko¡nstige marktonMkkelingen, waarop zowel door inteme als door extême taxtteuF
g€hanto€rds aannames on schattlngen ter bspaling van de reele waarde van het commercieel vastgo€d zijn gêbas€€rd, len opzichte van de
workofük te verwachten marktonlì,vikksllngen van s¡gnillcante lnvloed zljn op dê uitkomstsn van do huídlgs waardering in de Jaanekening.
Om in¿cht ts govon in ds sffscten ven ßd€llkorwijs mogolijke w¡jãgingcn in behngrijke paramot€ß op d€ marktwaarde, is ten aanz¡en ven de
woningporteftuills (socíeal .n commsrcís€l) $waard.€rd volgsns ds DcF-molhode, ds volgendo gsvosligh¡dsanâlyse opgenomon:

Paramators Gshantg€rd in
mafktrveafds

aLl

Afrv¡¡klng t,o.v.

96hanteerd6

Effect op
mafktwaafde

r€1flìO

Efi€ct op
mafktwaard€

in o,/^mârklwâârdâ

Huurv€rhoging boven inflstis gsdurerde
volledige DCF poriodo ¡e,a¡ 1

þar2
leâr a
iaaî 4
þars
þar 6 en verder

Mutafiegraad rosp. dooroxplolt€r6ry'ui,lpond€n r
Exlt yi€ld
Discontcringsvoet
Behærkoston
Leegwaardoontwikkellng o
Vsrhuurd€rshgff¡ng '*

1,00%
O,OOo/o

0,00%
0,@70
0,00%
0,00%

-0,50%
0,00%
0,00%
0,000¿
0,00%
0,007o

2.829- -o,2%

-3,0%
-1,5U..

-5,7Vn
-4,7o/o

-2,80Â
-1,6%

7,6931o16,66'/o

7,$%
7,68o/o

€ 385
1,33Vo

0,5334/o

-'t,0%
+ 1,00%
+ 1,00%

+ € 100,00
-'l,00/e

o,226%

aanoêPast -1ql6

l.QQolo

1,00%
1,04o/o

1,000/o

1,00%
1,00o/o

52.615-
26.7æ-

100.u7-
11.711-
¡t9.36+
27.477-

Op basis van dc gcvosligheídsanaly€e marktt¡vaardc vastgoed in exploitatie is zichtbaer dat ds discontËringsvoet, mutatíegraad sn l€€gwaardc-
ontwlkk€ling de groolste ¡nvloed hêbben op de uitkomsten van ds marktwaarde per 31 dec€mbsr 2015. Een aanpas.Cng van 1%-plnt in dez€
variabobn heeft esí mutatis van trsssn ds € 49 miljosn sn € 100 milþn tot g6volg. Dit leidt niet dkect tot andere uitkomston ten aamisn van do
b€oordêllng van da solvaHlítoít on andere vermoçnsrado's p€r 31 decsmber 2015, zoals d6 loân to vekÞ. D6 tinanciële poside ¡s hio¡mee bsperkl
gevoelig voor schommoling€n in da b€langrijkstg vsdabol€n in do marktwaardcb€rokening.

'Mutåtísgraad
Do mutatiêgraad is ov€r do p€riode vaî 16 þar €Érlú<s mot t oÁ vôrlâagd , dat hôðñ tot gêvolg dât hst minimum psrcsntags is velaagd van 30¿ naaÍ
27o. Het maxímum porcentag€ in hêt eêrste jaôr van 12Vo naaî 11o/o en vanaf het twê€do jsâr en €n verd q vaß 1(yh îââr gYo.

'* Ls€gwaardeontw¡kksling
De gehanto€rdê pcrcrntrg€s:

iaar
iâer
Far
iaar'wr
jaer 6 cn verdêr

"" Vorhuurdðrshotflng
Het scgnario met betrekking tot de Vorhuurdershoffing geeft d6 gevolgen wêer vãn de verwachttê lastenstljging zoals verwoord in de Rijksbegroting
2016, waarin wordt uitgosprokcn dat do s€ctor ¡n 2018 ongeveer € 2,5 milard aan v€rhuurdcrshofiing moet ophoesten. ln dit gc€narlo djn dc
huidíge larlefspercentågss nåar ralo van de v€rwachttê last€nslijging verhoogd voor d€ komerde l5 jeâr.

Scensrlo
Dcgphant€€rde p€.c6ntagês: 2015 Rjiksb€Sroli0g

jaar 1 O,491oA 0,514%
jæt 2 0,536% A,631o/0

lpar 3 tlm laar 15 0,5367o 0,7880
gsm. v€fhog¡ng ov€r lsjasf 0,226%

1

2
3
4
5

2A16
2,00Vo
2,00o/o

2,QÙVo

2,0OVo

2.OOo/o

2,OOo/o
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BadrIßwaade
De âctu6lê waerd€ van h€t commerc¡€el an sociaal vastgo€d ln €xdoitati€ gôbas€Erd op bådrffswaarde bedraagt € 1.007.958.664 (2014;
1.044.331.000), waarvan Q.8'19.874.464voor het soc¡ale vastgo€d in sxplo¡tatie on € 188.084.210 voor h€t commorciËlg vastgoêd in oxploitât¡€.

De schatt¡ngsn mêt bêtr€kklng tot dc bedrijfswaardebepal¡ng, zijn van tijzonder belang door dc waaßchijnlijkho¡d dat loekomstíge g€bourtðn¡ssên
s¡gniflcant kunn€n aftvljken vân de venivachtirgen van Vidomss, zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in de €ffoct€n vân
rodelijk€rwijs mog€lijkô wijzigingen in belangdjke paEmot€rB op de bsdrijfswaard€, is de volgendê gevo€ligho¡dÊanalys€ opgenom€n;

Paramot6rs G€henle€rd ln Stol mogêlii(ê
aftvijkíng

ln % van d€
bedrijfsvaarde bedrijfswaardc

Huu¡harmonisatie Gemiddeld 0,37 o/o por jaar 1e 5 þar) -ÅA/5To € -32.6 -\2%
Discont€rlngsvo€t 5 7o gehele levensduur -l-1o/o Q 1æ,2 12,5o/o
Dlscontorlngsvoot 5 % gehele tovonsduur +t+1V6 € -1CÌÍ',8 -10,5%
Ondorhoudsfasten € 1.555 -/-€ 100 € 30,0 3,0yo
Flsstwaade grond (zelfst. Woningien) € 5.181 J{ 5.181 e 4,2 4,8olo
Woning verkopen 559 woningen -l- 200 woníngen € -8,9 -0,9%

(1 ) het effect op tle bêdrijfswaårds is bsr€kerd p6r afzondsrlijko sliillJklng (ovsrig€ pararn€tsrs blljvån gelljk).

Venoketw &zekethedon
Dð matcriële vasts actlvs sn dô vadgp6db€loggirEon zi¡ v€tzEk€rd tsg6n brând-, vll€gluíg ên stomscheclê. Er is g€ên v3r¿ðkerdo som psr
s€nh€¡d of op totaelnivsau vastg€stold. Vor¡okoÞârs zl¡llon in govãl vân schadê g6en beroep doen op ondsrver¿ÊkoÍng.

ln 2013 h6€ft Vidom€s hot wSW g6volmaclrligd om, in voorkorn€ndo g6vall6n, ocn hypothê€k t€ vôstigrn op h6t gohele boät. Ven d€zo volmscht
heefi h€t WSW godur€nde het vorshgþr ge€n çbruik gemaakt.

Hrt onroorond goêd i3 någ€noôg in tjn gêhá€l g6financiord met kadtåelmarkl¡ên¡ng€n ond6r indkêc,tå ovrrhcidsgarantie, Er zijn g€en hypoÛlecairo
zrk.rhsd€n afg.g6von.

Flnanclðlr võte rctlra

Ovorig kâdt¡albefang ml6 2411

PaÍícipaüe Warmtebedrijf En.co Dofit te Oelfr

Effect op
bedrijfswaar&(1)

x € 1 m¡lioen

M

44.1

Totaal ovcrige kapitaalbelang

M.2 Lalonts b€låst¡ngvofd€ring(€n)

Saldo pr 1 januari
Vorkoop
Sâdo per 31 dscomber

Vldomes wa6 voor 0,33% partic¡pant in Warmt€b€drif Eneco Delft. Het wamtabodrifi is per 9 augustus 201't opgeinht. Op 15 nri 20't4 heefi
Vldomes haar partlcípåtie vsrkocht tsgen dê nominals weârdê ean Eneco Warmt6 on Koudê B.V.

8.000
8.üXt

2015 m14

Verrokonbars ti¡d€f ijk€ vorEchilhn:
Saldo pcr 1 þnuâÃ
Dotatie
Onttrekking
Saldo p€r 31 decembor

Compensabele verllezen:
Saldo p€r I januari
Dotâtl€
Onttrekking
Saldo psr 31 decoíìbcr

3.6i:t3.073

1.111.øß-
2.521.227

2.048.366

2.(X8.366.

2.U4.199
1.964.1 01

375.227-
3.633.073

3.708.855

'1.660.¿189-

2,048.366

-

Totåal lâl€r¡tle bolâslíngvord€ring 2.521.227 5.681.439

Da latonto belasüngvordoring is g6vomd doot b6lâstbara tijdsl¡iks verschill6n in d6 fiscale wasrd€r¡ng ven dê (on)roerende zaksn tsn di€nstê van
do oxplo¡tati€, hêt (rostôrende) agio/disagio t€r zak6 van dê leningênportofeuilþ 6n d€rfuat€n, voor$nom€ñ vórkop€n van vastgoed in €xploilaüo
on vooffaårtae v€flioscompongatie.
De v€Machting ¡8 det van het saldo ullimo bo€kjaar een bedøg van e 2æ.116 bínnén een jaar wordt gereallsâerd.
Ðe actigvs latentie voor de nog compensaboþ verliezen is in 2015 afgenomen in verband m€t oon verwâcht positief llscaal resultraat.

Do acüsv€ bglastinglat€nti6s zijn gewaardogrd leg€n de contants wâardo^ D€ discontdng8vo€t bodraagt 3,081o (20'14.3,17016). Ds nominale
waârde van d€ actiêve bslâstinglatgntis bodraagt € 3.t61.184 QAÁ: Q. 6.926.412).
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44.3 Ov€rigô ofi€cten

Saldo per I januari
Elij: Opwaardering certílbaten WIF
At Af,vaardoring cortificatsn WIF
Af Ontvangen aflossingen

Per 1 ianuari
Te vorderen BWS-gubsidíes
Mutatiøs

Blj: loovoeglrE rontc
Af ontváng0n BWS-tubsid¡€s
Totaãl mutatics

Per 31 d€cêmbor
Te vorderen BWS-subsidiss

ln 2015 is h6t rostiânt van d€ subsídb door ds gomsontEn afgslost.

44.6 Ovorlgo flnanciåle vasto ætiva

Dspot |CT-l.voringsn

m16

600.000
129.471

656.524

2011

970.000

370.m0

Certlficeten WIF 72.947 600.000

ln 2015 is het vastgoed van hgt Wif verkocht aan derda partijen (Round Hlll Capital on Woonbron), waardoor do f¡nanciöl€ efryikk€llng een de
cortlfloaathouders €n ophofflng van Wlf versneld kan plaatsvindsn. De certiflcaten botroffen achtergestelde loning€n van nominaal € 2.000.000.
Msd¡o dåcsmbêr waren uiteindeliJk alle cerlficaahouders akkoord mot d6 voorgostslde mothode van verdeling, waama h€t Wif is ovoeegaå¡ tot
uitbsteling ven 90oó vân dozo v6rd€llrE . D€ ov€rig€ l0% wordt door h€t Wif sangohoudcn tot de dcfinilieve alilikkeling is afgerond. Vemrachting ¡g
dat ds defln¡líovo aú,vikkolíng sn uitb€tal¡ng in 2016 æl pleâtw¡nd€n.

A4.4 TE vordorgn BWS-s¡bsidies lt15 2011

72.717

2.563
75.280

153.988

5.428
86.69f)

72.717. 81.271-

72.717

ml5 m11

110.119

Leningen p€rson€el:
Saldo per 1 januari
Conocties
Verstrckkingcn
Aflosslng€n
Saldo per 31 doc€mbêr

Totâal over¡gs tlnanciëfe vasto activa

Ðe post feningen personesl bsstond sind 2015 uil de fietsplanrsgeling. De reöle waarde is gelijk aan de bo€kwaard€.

Voorradon

Va6tgosd bostomd voor vorkoop

Vastgo€d in onlwlkkoling tÞstêmd voor vc¡koop

Mulaliøs in 2415

6.114
'1.13+

2.7%-

5.025
1.018

10.926
I 1.06¿l-

1.1U 5.114

1f1.303 5.114

A5

46.1

45.2

3l-12-m1ã

512.825

1.8f1.600

31.12-2l|14

:ß0.975

4.U4.272

lnv€steriqgen
KoÊten grond DeGilden/Leidschendam
l(oslen grond Schoulenhoek Vlek A
Onrsndabelo invêsl€ring Brêd6rodê vþk B
Roelisatie vsrkoop [rol€nhof
Vrijval voordenf ng resultaat
totael nutaties in 2015

Toiaal vooneden

2.232.872-

2.324.225 4.ß6.247

Vattgood beslemd voor verkoop b€trefr 5 teruggekochtê Koopgerent woning€n (2014: 3 woningen). ln 2015 zíjn er 30 wonirgen teruggskocht, 28
wonlruen zln wedsrvêrkochl.

Vastgood in ontwlkkellng bestemd voor v€rkoop belrsft onroerends zaken in aanbouw, welk€ p€r balansdatum nog niet vorkocit zijn. Hst vestgoed
ln ontwlkkeling b€stemd voor vorkoop bastaat €ind 2015 uit hot proj€ct lvlariðnpark (€ 3,3 mln) minus hot onr€ndâbelo deel vân het te verìflac-hlon
vârlies op ds kåv€ls Bßd€rod6 vlôk B G/- € 1,5 mln).

ln ds waardering ven do voorredsn is dg omzotbelast¡ng opg€nomen. Do omætbslastlng voor koopproþcten en project€n mgt BOG dio b€last
verhuurd is, wordt teruggsvorderd bij oplevering van h€t proj€ct.

Ondorh¡nden projccton 2014

73.A7+
150.665-

1.æ6.427-
'1.Æ7.648-

82.079-
1j66.221

Stend onderhândon projgct€n por I januari
Uitgavon ln hst boðkjãar
Vêrkoop kavel Lêidsch6ndam-Zukl
Seldo psr 31 doc€mber

ln 2015 zijn g€on onderhanden projgct€n bðtrêffend€ verkochtê onroerende zaken in aanbouw

53.399

53.339-

AO
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A7 Vordêilngon

Alle vorderingen hebben een resterende looptiid korter dan een jaar, De reðlê we¿rde van de vorderingen bênadert de boekweardô grvan, gegêvsn
het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig vooz¡eningen voor oninbaarheid djn gevormd.

31-12-21t15 31-12-2014

A7.1 Huurdebiteuren zittende huurders 1.566.538 1.950.015
Voorden¡ng voor oninb€arfi e¡d

Stand per 31 decêmbêr

De huurachterstand p€r 31 dðc6mb€r ¡s als volgt opg€bouwd:
1 -2 mâândên
> 2 maanden

De huurachtsrstand in 7o van d€ totals jäarhuur En vêrgo€dinggn bêdraagt:

Gêmeentsn

Over¡g€ vo¡deringen

Vordering vertrokken huurders
Vootziêning voor oninbaarheid

Ov€ri¡e dsbitsuren
Voorziening voor oninbaarheid

Vooruitbelaald6 bêdragên/vooru¡tontvangen lactur6n
ñ¡og te ontvãng€n bedragen
Totaal overlop€nde acliva

ABN AMRO
ING
Deposito
Rabobank
Gsldsn ondêrwêg

261.215- 288.25$,
1.295.323 1.661.756

15o/o

850,6

1,24"/o

270h
73o/o

1,60%

42.627A'7.2

47.3

Á7.4

AE

31.12-m15 31-12-2011

1.186.7t4
1.070.U2-

1.059.034
982.154-

116.132

6æ.007
20.256-

76.880

1.264.2æ
78.71Þ.

608.752 1.175.525

Totaal overige vorderingen 724.8U 1.252.40/5

Voor hot risico van onfnbãaÉÌeil van huur- en ovarÍge dêbileuren ¡s e€n vooziening opgenomon. Dê voor¿ion¡ng is ber€ksnd met b€hulp van Esn
oudêrdomsanálysô op individuele basis, Da totåle vootzloning ¡s verde€H over d6 zittendê ðn v€rtrôkk6n huurdêrs.

Pensioenen 31.12-2015 31.12-20'14

Te vorderen pensioenpremies 92.880 6{1.367

92.880 68.367

A.7.5 Ove¡lopendeacl¡va 31-'2-m1S 33!Ø14.

28.535
184.577

822.016
717.133

213.112 1.539.f49

De post vooruitbetâaldc bsd¡agên beslaat voomamelük u¡t vooru¡tbðtãlingen inzakâ anêrg¡skoston, s€rvicskost€n €n v€r¿ekeringskost€n.

Líquads m¡ddolon

Kaesen diverse vostig¡ngen

31-12-mß 31-12-2014

1.018
15.931

9.121.16
631

6.216
2.827

6.539
73.183

19.304.702
14.911.¿t69
2.514.529

679

Totaal l¡qu¡de midd€len 9.147.730 36.81 1.161

De liqu¡de middelen staan tsr vríje b€schikking van Vidomes. Conform het treasury staluut houdt Vidomes een m¡n¡male buffer van liquide middelen
aân om acut€ betalingen te kunnon waarborgon sn worden ovortollig€ l¡qu¡d€ midd€len gsallocs€rd aan tg belalen koslen en/of aüossingon van
l€n¡ngên. fndisn ellocâtìê op korto lêfmijn niot mogêli¡k is, word€n ov€rtollige liquid€ middolon ondorg€bracht ln deposito's.
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PASSIVA

P1

P1.1

P3.1

Elgen vermogon

Ovcrige reserves
Saldo perl januari
Jaårresultâat 10ê t6 voegen/ te onttrekken aan ovêr¡ge rcsorv€s
Saldo p€r 31 dðcsmb€r

P1.2

P2 Egal¡raticroken¡ng

P2.1 Egalisatio BWS subsklbs

Hot verloop gedurendc h€t bo€kþar is als volgl:

Stand por 1 þnuarÍ
Toskannning€n
Toevoegingen rËntc
Stand p€r 31 decomb€r

P3 Voorzlanlngan

Voorzioning onr.ndEbel€ ¡nvostoring€n
Saldo per I januari

Ontr€kking€n: n¡€t gsr€aliso€rdg proj€ctsn, uitgav€n en waard€mul¡¡tiss
Dotatie
Ovêrboeking nâar vaslgoêdbeleggirgen in ontw¡kkeling voor oiçn exploltatlê
Sâldo pêr 31 d€comber

Saldo per'l januar¡

Onttrekking
Saldo per 31 dscsmb€r

m1õ 2o14

967.752.513

't.144.çn4390 1.0õ3.266.940

Ultlmo 20,l5 is in totaal € 845.280.800 ãan ongeroallseerde hsrx,aarderingon in de ovsrige rêseruos begrôpen (2014: € 786.796.8ô5).
Voor het bepalen van dê ongôreâlisssrde h6rwaardoringsn ¡s voor hot bsrokenên vân håt vsrschil tussån de rêåle wearde en de verkrijging+ of
vorvaardiglngsprljs uitgegaan van de ¡n¡tlðls v€rkrijgings- of vervaadþingsprijs.

Ultimo 2015 is in totaal € 835 mllþen aen ongor6alisoçrdc hasaard€ring€n in do ovsrige rsserves bêgrepon voor do vastgoedbol€gging6n (2014:
€ 772 miþen) uit hoofde van d€ wâârd€ring van het vastgood in €xploitatis togon merktwearde in verhuurde stsat. De waardering van het
vastgoed is consist€nt met voorgaãndo Jaren, in overs€nstemming mst g€ld€nd€ grondslagen voor de þrekening 2015 €n tsvens ln

ov€ro€nstêmming mêt da voor 2016 wolt€li¡k6 voorgsschrsvsn rvaard€ringsgrondslag, zoals opgenomen in de Woningwet en daarult afgel€üe
min¡sl€riålo b€sluit€n, gsldond tsn tij(þ van hst opmaken van do þanskcning.
De real¡sat¡e van dezo ong6ßaliseerde henyâa¡dering is ôt€rk ahank€lljk van het l€ vo€ron b€loid van Vidornes. Do mogelijkheden voor Vilomes
om vrijelijk door complexgewiþe verkoop of huuÊl¡¡¡ing€n dg marktrßaarde in veúuurde stiaat van hst sociaal bsz¡t ¡n sxdoitåt¡€ aançmerkt als
vastgoodbôlêging to reallseren worden me€r en meor b€p€rkt door wottelUke maatregelen sn maatschapp€lijk€ ontwikkêllng€n zoals domogrefle sn
ontwikkcling behocfte aan sochle huurwoningen.
Het de€l van de herwaarderingEroservo dat ziet op h€t soc¡aal vastgoed bedraagt onçve€r € 821 m¡lþên. Hot bostuur vân Vldomss h€Eff €en
in6chattlng g€maakt van dat gedeelte van ds ongBrealisesrds h€rwaard€ringsreserve dat bij ongs^/¡¡z¡gd b€loid niet of €orst op zeer lengs term¡jn
reallseêrbaar ¡4. Deze schatting ligt in oon bandbreedte van 85% tot Sí7o, oñv6l lussen € 698 sn € 780 mfn.

2015 m$
Rêsultaat boekþar
Saldo per 1 Januarl
Reeuftraatbeetsmming voorgaand @kþar
Mutatiå book¡aar
Saldo per 31 december

1.063.255.940
9f.708.450

91.708.¿150 86.503.427
91.708.¿160 85.ffi.427

allS m11

ùs.503.427
85.503.427-

72.7',t7
75.28ç
2.563

201ã

2.748.O4O
864.78{Þ

2.298.086

38.521.15G
38.521.150

15:|.988
86.6f}S,
5.428

72.7'17

m11

2.354.230
2.354.230-

2.748.0ü)

4.r79.306 2.7ß.@0

ln 2014 ziin er 2 proþten gestart (Schoutenhoek vlok A € 743.@0,- Debussy € 2.005.000,-) waarop per 31-12-20'14 nog nist voldoondo kosten
waren gemaakt om oen onr€ndab€le lop te vsrw€rksn op het vastgood in ontwikkoling bestemd voor elgen exfloitalie" ln 2015 ájn de volgende
kost€n in m¡ndêrlng te brêngen op ORT (Sdroutenhoek vlek A € 74i1.000,- ên Debussy € 122.0û).-). Hâl b€drag voor Dobussy is laag omdat dft
project niet tot ultvocr is gckomen in 2415.
ln 2015 zijn 2 proþcton gestart (Tamboerijnlaan € 668.000,- en Haagse8os € 1.618.000,-) waarop per 3'l-12-2015 nog ni€l voldoonde koslsn zijn
gomaakt om oen onrondabolo top in m¡ridEring le brengen op het vastgoed in ontwlkkellng bestemd voor eig6n exploitati€. Vgrwacht wordt dat van
het seldo porjaar€¡ndó vån d6zo 2 proþcten (€ 2.296.000,-) binnsn €6n jear wordt besteed.

P3.2 Voozieninglatentebelastlngverpllchting 2016 2011

158.867
158.867-

Do voorzienlng lat6nte belastingverplichllngen is gevormd door belastbare tijdelljke vgßch¡llen ín ds flscele wâârderlng ven d€ (on)roorsndo zakon
ten dienste van de exploitatie, ln 2015 is cr geen aanleiding om pa$¡eve belâslinglât6nt¡6s tê vormsn.
De passieve belastinglatontlo wordt gewaardeerd t€gen de conliante waarde. De disconte¡ingsvo€t bsdrâagl 3,080¿.
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ãt15 2014
P3.3 Vooziening r€organisatl€kostgn

Saldo per 1 þnuari
Dolati€
Vrijval
Onttrekk¡ng
Saldo per 31 d€c€mb6r

Vootziøn¡ng voot ultgesi'slde belon¡ngeß
Saldo pôr 1 januari
Dotade
Ontlrokking
Saldo per 3l decambcr

V oonie n i ng loo pb asn o ntút ¡ kks I i try
Saldo por I januari
Dotatiê
Onttr.kking
Saldo pcr 31 dccembor

Voorzianing vov sçhadøcla¡ms huwdets
Saldo pår 1 taîuarl
Vrijval
Seldo pêr 31 deccmb€r

Saldo per 1 januari (langlopend + kortlopsnd)
Bij: N¡€uwE stortlng€ñ

Af: Ì,¡ormâ16 þarlijks€ aflos'ír'
Af: Aflossing ineens bij s¡rtds loopti¡d

Saldo pêr 31 docombEr (lânglopênd + kortlopond)

Saldo per 31 decomber {kortlopend)
Saldo per 31 december (langlopend)

808.706
731.881

780.858-

1.721,825
33.123

9ß.242-
759.710 808.706

Het saldo vân do voorzl€ning €ind 20J5 bestaat voornamelíjk uit ko6len voor d€ r€organisalie van do afdeling lCT. De afrrvikkeling van dsze
reorganlsatie vlndt in 2016 plaats. D€ voozi€n¡ng is gEhê61 kortlop€nd van aard. Eind 2016 zal nagenoeg de gehele voozlsning wor&n uitbotaald
corifom gomaaktc afspraken in b€èi.nd¡gingsovor6enkomslEn.

P3.4 Overþe voozienlngen 2015 2014

86.576
16.029
19.73&

't04.922
7.52'l

25.866-
82.878

426.812
102.304
160.6't+

86.576

508.326
50.935

13Í1.¿149.

367.502 425.812

20.m0
20.000-

Toúaal overigo vootzi€ningsn 48û.377 512_388

Het saldo van d€ poEt \¡/ooz¡€ûíng voor uitgesteHe beloníngen' besbat uit toekomstige juLileum uitkeríngen in de komende þren. Vorwacht lvordt
dat € 28.ffi9 binnen €en jaar wordt bogteed. Deze r¡erplic.llüng vloeit voort uit de CAO woondbnstsn.

Het saldo van do post'Voozien¡ng loopöaânontw¡kk€llrB' bêstâat uit to€komst¡ge uitgaven tgr stimulsring van d€ loopbaanontwikkelíng. Deze
verplichting vloeit voort uit ds CAO woond€nstgn.

Dê 'Vootzi€ning voor schadeclaims huurders'was bestomd voor oventuele s{hed€clâ¡ms vân bewon€rs van ds PoFrlierendreâf. l-l€t clâ¡mr€cht is
vervall€n ultlmo 2014. De vooziening is vriþvallen tEn gunsts van h€t rssullaât

P1 Langlopsndc lchulden (lcnlngon o/g) 31-12-20tõ 31-12-m14

P4.1Um P4.2 Loninggn overhcid
L6n¡ngen kredietinstellingen
Totalo léñingen

De mutalíes ín 201 5 van de langloponde 6chuld€n kunnon al8 vobt worden to€gellchl:

f 3.8{}8.968
802.642.292

15j25.æ4

720.664.O43
5.m0.000

725.564-043

5.025.241-
63.000.00G

6s7.538.802

41.067.542
616.¿181,260
667.5æ.802

Allossingsverplicht¡ngen binnen 1 jaar na afloop van het jaar ájn opgonomen onder d€ kortlopende schuldon. Do allosslngsverpllchtlng voor 2016
bêdraagt € 41.067.542.
De gemlddelde reslant looptiþ van ds l€ning€nportEfsuille b€drægt 18,1 jaar {2014: 17,4 Jaar), Van het saldo €¡nd€ bo€kjaar he€ft
€ 525 mlüo€n (2014: € 539 miljo€n) 6on r€ster€ndê þopti¡rl van meer dan 5 jaron. DE duratbn van goholo porlef€ullþ is 9,6 jaa. (20'l'4:9,3 Jaã4.
O€ r€nt€vogt per 31 december 2014 is gemiddeb 3,77o inclusief 2 rol[over leningen en I rolþovsr l€ningon m€t gskoppeldg sanp (2014: 4,231o1.
De marktwaarde van de lotale lenÌngenportefeuille (kortlopend €n langlop€nd) llgû mst € 824 miljosn op 123,870 van d€ nominâl€ wåard6.

Vidomes stuu¡t voor het renterisim op de (oude) WSW norm van maximaal 15% risico pðr '12 maandon. l'lot rent€risico voor do komende jarsn iE
grotendeels afg€dekt door middel van swap6 sn h€t afsluit€n van lsningen ßì€t vooraf afgesproken p€rcanlag€s. H€t max¡mâal renter¡sico per jaar
voor de þrên 2016-2025ligt op 6,20,ó van do totâlo hoofdsom ¡n 2016. Het rentêrisico geêft vôorelsnog geên eânlêidlng om specifleke actiea uit te
z€tt€n.

D€ post loningen kredietinstellingen en overficid bsvat een bedrag van € 643,7 m¡lir€n waarvoor WSW borging ¡s v€rkrog€n, d€ rest vân d€
l€ning€n wordt goborgd door de gemeenle Leidschendam.
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Vastrentende leningen
Leningen met variabele rente
Bâs¡srenteleningen

505.038.802
1 I 0.000.000
42.500.000

657.538.802

Len¡ngen: saldoverloop per type financiering
700.000

600.000

500.ooo

400-ooó

300,000 ì

i

2OO.OOO r

too.ooo

o 2015 2016 2017 201A 2019 20,20 2021 2022 2023 2024

Annuitair
Roll over
Flxe
Totaal

42.5rj0
ó4.195
85.OO0

465.U4
657.539

42.5o0
59.164

1 10,OOO

412.344
6?4.íJOA

4¿.5(n
49.543

1 10.OOO

3æ.3o2
5a2-345

42.5æ
45.OO2

rro-ooo
349.æ2
546.5o4

42.5æ
40-546

I ro.ooo
334.M2
52/.OgA

42.500
36.485
1ro.o00
319.O02

sga.3a7

42.5$J
26.432
r10.ooo
304,OO2

4a2-954

42-5AO

24.t53
95.O00
3V,OO2
465.655

42.50fJ

2t,790
a5.o00
304,O02

453-292

42,500
l3-s25
75.000

304.002
435.427

Het sâldo aan langlopenda schulden neemt in 2016 naar verwachting af met circa € 41 miljoen, ln hst lêningverloop is de geprognosllceerde
finâncieringsbehoefte meegenomen. Onder de leningon ljn voor een bedrag van € 42,500.000 aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen.
Op deze leningen wordt een vasl€ basisrente betãald van gemiddeld 3,63%.
Als op het momenl van credit spread herzieníng geen akkoord met de kred¡êtinstêlling (BNG) wordt bereikt over de hoogte arvan is do lon¡ng
op€isbaar en di€nt er een break cost t€ worden bepaald gelijk aan de netto contânte waârde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en
voor de lening ovêr€engskomen basiErente. Tar índícatie is in onderstaende tabel aang€geven wat de marktwaarde op balansdalum was van de
bas¡srentelening€n. Het seldo van de marklwaarde en de hoofdsom ¡s een ¡ndical¡e van dê break cost.

Voor de variabel rentende leningen is voor € 1 10.000.000,- aan renteswaps aangegaan om het variabelrenterisico op deze loningen af te dekkên.
hebbôn de

lngange-
dttr¡m

Spread-
tel

3,535OVo
3,66000/o
3.1275Vi

0,45Yo
O,50o/o
o.10E"

e ro.000.ooo
€ 10.000.o0o
€ 22.500,OOO

-€ 15.250.023
.c 15.120.434
-€ 33.941 .O31

1-.iul-201 I
2-mei2O12
2-nov'2O15

1 -iul-20l61 I

z-nai-2ottl I

t-nov-2o161 I

1-¡ul-2051
2-mets2047
I -nov-2O62

€ 42.500.O0O € 64.311.488

Hoofdsom
xQ l

Rente
ooslao

Markt-
waard€

Dsalcode Euribor
datum

lngãngs- E¡nddatum

tRsoooo36S
1 8FlTôr)46ô9

EUR 3M
FI.'R 3M

€'to.ooo.oo0
c 1fl_oÕô.ooo

1-mrt-201O
'l -ñrt-2O1 3

1-mrt-2030
1-mrt-2O3f)

4,9925Vo
o.4fll)l)q"

5.435.586

rRsoooo369
I BFITôôqâ1ê

EUF 3M
FIIR îM

e 10.ooo.oo0
€ 1ô ôôô ôôn

1-jun-201O
I -ir ¡n-2fl I 5

1-iun-2026
f -itn-7ô)â

4,9925o/o
tt 170õo/"

4.424.900-

rFs0000370
LBBTOO4836

EUR 6M
ETJR 6M

€ 15.000.000
€ 15.OOO.OOO

1 -sep-20 1 0
2-sea-2O13

1-sep-2022
1-seo-2022

4,9425Yo
o.11000/"

4,591 .013.

IRS0000371
I BSTOO5466

EUR 6M
FIIR 6M

€ 15.OOO.OOO
c 15.OOO OOO

1 -dec-2O1 0
1-¡laa-)Ol 4

1-dec-2027
1 -Acc-)ô27

5,O150o/o
Õ-15r)0%

6.653.982.

rR50000372
I BFITÔÔ5:I f E

EUR 3M
FUR 1f\/|

€ 10.000.000
â l at ôôô ôôô

5,O2QOo/o
õ 4)ÕOo/^

3.561,141-1-jul20l1
f -iul201 4

3-jul-2O23
3-iul-2O23

rRsoooo3T3
LBBTOOs7l O

EUR 3M
EI.JR 3M

€ 10.ooo.ooo
€ 10.ooo,ooo

1 -sep-20 1 1

1 -seo-2O1 5
2-sep-2O24
2-seo-2024

5,0300%
o.16000Á

3.846.250-

rRso000374
t_BBTOO4()()9

EUR 3M
Et,,R 3M

e 20.000.o00
ê 2ô.ôôO OOO

l -mrt.2009
1 -m¡¡-2O12

'l-r ft.-2o28
1-m¡t-2ô28l

4,92930/0
o.72000/"

9.844.227

rRsoooo3T5
I BBTOO6¿66

EUR 3M
FIIR 1M

c 20.000.o00
ê ,o ôÔfl ônô

1 -dec-2009
'l -dea-)ã'14

1-doc-2025
1 -dea-7O2â

4.94860/o
o.r7ôoo/"

7.985.013-
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Niet ov€reengekomen,
77

vang€en

24.51

Ale swaps zijn per 31 december 2015 in ean aff€ctieve hedgerehtie belrokken. Vldomes heefl geen csa-contracten waarin breakclauses of margln
calls ziln opgenomen waarvoor bijstortingen nodþ zouden kunnen zijn.

2016 m14
P4.3 Ve¡plichtingen uit verkopen onder voonirraarden

Saldo por 1 Januârl

Toovoegingen door verkopen uit bestaand bezit
Toevoegingen door verkop€n uit ñiouwbouw
Mutatio u¡l t€rugkopEn

Mulâtio u¡t w€áld6vorândoringcn
Totaal mutâties

Schuldon aan kr€dictinstellingen

lo3gsldl€ninggn ING bank
INc/Poslbenk (krêdl6l)
Aflosoingsvêrpllchting langlop€nd€ schuld€n \¡olgond ùoâkjaar

Totâal schuldon aån krÊdiot¡nst€llingcn

Nog t€ vsnoksnen porsonoc¡slastcn
Transitorisch€ r€nto
Vooruitontvangen huren
Vooruitontvangon borg huurdeæ
fulet huurdsrs te vorroksnon sorulcokostên
Nog te botrsl€n bedragcn'
V€rpllchting vedofu ron
Sociaal Fonds uorkn€mors

Toteal overlop6nd6 påssiva

' Hiorin is voor € 234.259 aan Vpb schuld opgenomen {2AM: €.Q.

40.003.423

7.133.t62

2.454.35ç
15.7Æ

37.390.189

4t49.874

1.617.59&
120.963

4.694.¡158 2.613.233

P5

Saldo psr 31 dscsmbEr 44.697.881

ln 201 5 z¡h €r 48 woningen u¡t hot bsstaands bezit verkocht ondsr voorwaarden, 28 woningen zijn wederverkocht onder voon¡vaarden waarvan 2
woningôn uit voonaed on or djn g6€n woningon vertocht ondor voorwaerdsn ult ni.ü rbouw. Er ãjn 30 wonlngeí toruggekocht ¡ñ 201 5. Ultlmo
20'15 ziy p3r saldo 427 woningon on 4 psd(€.rphatscn (2014 385) verkocht on(br voorweerden sinds 2005.
Vorwâcht wordt Unnen 1 Jaar 39 woningen têrug te kopon tég€n een waarde van € 4.O44.588 en 178 woning€n binnen 5 jaar teg€n e€n waardô van
€18.459.914.

KorlloFondo rchulden
Allo korlop6rids schulden hobbcn êen bopti¡d kortrr dan 1 þar

P5.1

P6.2

P5.3

31-12-2016 3t-12-m11

41.Os7.542 64.025.241

41.057.542 68.O?5.241

fi,lot de INGÐsnk is €en krêdþtovêrsonkomst algssloten van ma,(imâal € 10.000.mo, €r zijn ge€n zâkêrhêdon gêsleld op doze
krodlotovsrsenkomst. De dcbot€ntc ¡s vaõtgodcld op '1,40% bovên tÞt Smaands Euribor târiêf.

Schulden aan leveranciers

31-12-2015

5.159.64'l

Bolaslingon ên promþs sociaþ vor¿okering€n 31-12.2015

1.313.141Nog ef l€ dregon balastingon

Totaal bolaÊtlng€n en prrmbe socialo verz€k€ringon ,1.313.141

P6.4 Overlopende paeelva

tt-12-m14

3.882.303

31-12-2lù11

4o7.ß1

407341

31-12-2016 31-12-m14

't2.507.144
1.903,012

81.495
2.404.64

748.æ1
388.145
22.891

'14.445.289
1.625.869

40.184
2.317.004
1.717.649

447.602
n.891

18.035.3'13 20.616.478
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Nlet uit de bafans bl¡jkende rechton ên verpllchtlng6n

Waarborgverolichtlng
Obligo Waarborgfonds Socíale Woningbouw

I nw s I ø rl no sve r of ich Í inga n
Aangegane verplichtingen inzake onfoerende zaken in ontwikkeling per 31 december

D€ ¡nvesleringsverplichtingen komen naar verwachting tot afwikkel¡ng in een periode van 1 lot 3 ¡aar na balansdatum.

A tl/dør houd svê t ol ic ht í noê n
Aangegane verplichlingen planmat¡g en projectmatig onderhoud per 31 december

75.660
74,619

31.12-20'ts 31.12-2014

24.589,417 27304.847

Het oblígo behaft de verplichting om de liquid¡teítspositie van het WSW te verslorken zodra het vermogen van het waarborgfonds daalt onder het n¡veau dat met dE
riksoverheid en gemesnten ¡s afgesproken. Dit obligo is vastgesleld op 3,8570 van het schuldrestent ven de door het WSW geborgde leningen.

Over ea naa ko me n lì n a nc i ø r i r¡oa n
Voor een dr¡etal l€ningen ¿ln in 2015 afspraken gsmaakt welke in 2016 worden geåiffectueerd, Een lening bij NWB (€ 15 mln) wordt vervroêgd âfgelost p€r 1 maart
2016 en op diezeffde datum overgesloten blj de BNG (€ 15 mln). Vooreen tweêtal lening€n ziin niêuwe renteafspraken gemaakt p€r4januar¡ 2016 en 1 februarl 2016.

6.668.912 9.481,311

2.377.889 1 .481.871

-

Oe onderhoudsverpllchlfngen zullen nâar verwachting bínnen één jaar tot ato/ikkeling komen.

Ve rzüo¡no stø tt u i s B uvlø nh eae
ln 2015 heeft Vidomes met Vierstroom een comprom¡s gesloten inzakE hêt veeorg¡ngstohuis Buytonhaghe. De gemaakte afspraken wordsn wat bekeft de uit te voeren
investeringen, ter hoogte van € 1,5 mln, pas ¡n of na 2017 eff€ctief u¡tgevoerd en gerealiseerd. Betaling vån de b¡¡drage door Merstroom aan Vidomes ler hoogte van €
2,2 mln. vindt uiterl¡k 2 januarl20l8 plaats.

Afhankelfjk vãn mãrktontwlkkellngen ên aanpassingen in and€re complexen (o,a. fvlorgensler) kunnen er âanvullênde atsprâken worden gemaakt op de reeds
getekende allonge. Ook de uitwerk¡ng van de geplândê bouwkund¡ge werkzaamheden dienen nog plaats te vinden. Art¡kel 26 van de allonge zegt het volgende:

'lndien tussøn het momenl ven ondeñekenen van deze allonge en 1 januari 2018 maútomstandigheden zodanig veranderen dat de voorgestelde
verbouwing van het complex, naar het aardeel van Huurder geen daorgang dient te vinden, en Pan¡jen dít vavolgens ook zo samen b'sluiten, den
wotdt het ¡nvesteríngsbedrag als genoeñd ¡n punl I en confom prnt I arngdzet in êdn huurkoding. Ðe huurkott¡ng bedreagt in dat geval het ¡n punt 1

vermelde bedrcg van € 2.215.000,- (øüspeíl en netto contente waarde 1.l-2018). In deæ situatie vewalt punt 2 uit deze ellonge. De allonge wordt voor
wat betreft het b€paalde inzake de verbouwing en al hâtgaen h¡emee samenhangt dan beëindigd c,q. ontbonden. Partijen hebben in dat gevat waÍ
betreft de verbouwing geen wedetzijdse verplicht¡ngen Írgens elkeer. De ovêrige tussen pañ¡þn gemaakte afspraken in deze allonge bl¡ivan in dat gevdt
onveminderd tussen pâñijen van kracht."

Aangaande de nog uit te voeren investeringen is nog enige onduidelljkheid waaÍdoor er gekozen is de verwerking van de gevolgen van het gesloten compmm¡s niet ín
hel boekjaar 2015 tê effectueren, zowel voor de doonekening ¡n de marktwâârde als het reâliserôn van de oenmalígo baten afs compensatiê van de âlgesproken
huurverleging" De v€rwachting ¡s dat de stijging van de marktwaarde bij invsstoring, resullaattechnisch wordt gscomponse€rd door de uit t€ voergn (onrendebele)
inv€ster¡ng.

Høt sl ructrne ina Palanslêin.
Sam€n mst lwêe añdere corporat¡ês ên dê gemeente Zoetermeer we*t V¡dome3 aan hat project Palenstein, dit project omvat 4jbeh!Qþg¡l!. Het project
Schoütênhoek vlok F is opgeleverd. Schoutonhook vlak A is in uitvoering en de€ls opgeleverd (e€n bedrifsruimt€ En 24 van de 64 woningen).
Voor het project Florêns ván Brodsrodelaan is ln 2015 een investeringsbosluit gsnomsn ên zijn ds híErin benosmde onr€ndab€l€ toppen in de jaanakening verwe*t.
Voor het project Poel ån Doôrtogo is nog geen inv€steringsbesluit genomeñ en is de precieze omvang van de aan te gan€ verplichtingen en onrendabele investeringen
voor de latere fasen nog niet bek€nd €n ni€t in deze jaanek6n¡ng v€rwerkt.

t6o owon W n Le ¡d sc ho nd an-Zuid
ln het kader van de overeenkomst m€t Schouten & De Jong Projoctontw¡kkoling B.V. had Vidomes de verplichting om 18 koogivoningen af te nemen voor de
gezâmel¡jke reallsati€ en ontwikkeling van projecl Leidschondam-Zuid. Pet 31-12-2015 zijn âlle kavels en woningen verkocht.
Onderdêel van het project was eên WKO vooziening, deze is niet gebouwd conform bestek en principeschema, hierdoor verwacht Vidomes een lagere
v€rkoopopbrengst van beoogd6 kopor,
Ter compensalíe van dezg derving zal Schoutenbouw een bedrag van € 109.200 vergo€den aan Mdom€s €n Vidomss zal vêrvolgens €en verlaagde bank gatant¡o
accepteren" Hierover zijn echter nog geen blndende afsprak€n gemaakl.

LøasewrctÍchlingen
Ultimo boêkjaar zijn de vgrplichtíngen uit hoofdã van operationele leases als volgt le s@ifíceren:
Te belalen:
Binnen óén jaar
Tussen een jaar en vijf jear
ft/þer dan vijf jaar €.

€ 146.279

€
€

GEdurende hel verslagjear zijn in de winst-en-verliesrekening vorwerkt:
Minimale leasebetalingen €
Voorwaardel¡jk€ leasebetalingen €

130.417

Sub{easeontvangsten
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Slichlino Woonwagenzdcen Zoelermdør (SWZI

Vldomos heeft een bostuurlljke verbindlng met de Stichl¡ng Woonwagenzaken Zoetomoor (SWZ). Vldomos draagt voor27-deel bg in het vermogen van SWZ en ls ln
doza vorhoud¡ng gBrechtigd ln het eigendon van d€ woonwâgens ðn woonwag€nstandpfaatEen van Swz. Volgôns dêze vedeelsleutel parlicipeert Mdomes in het
lnvsst€rlngs- en sxploitâll€rigico van SWZ. Bij onlbinding van d6 stichting wordt het batig saHo conform de afgesprokan ve¡deolsloutel vc¡deeld. Volgens dc
€rfpachtaktê zün d€ botrokken woningcorpolaties ¡n SWZ gehouden op de ln erfpacht uitg6g€vsn grond aanweáge woonwag€nlooatþs te explo¡ter€n en in stand te
houden gedurende de looptljd van de erfpacht, z¡jnd€ 30 laar. Er rostaron op 31 december 2015 nog 't5 jar€n. ln beginsel loopt de overeenkomst door tot het einde van
de €rfpachtporlode, tondl do gBmeônte tusssntllds tot beëindlging ov€rgaat (na minimaal 25 iaar).
Ult de exdoltatþprognosss bll.lkt dat SWZ verllesggvend iB g6duronde de resl€rênde erÞachþerlode. Op basis van de vlgerende wåt- ên regþlgeving dl€nt de SWZ
6€n voorzi6ning to vorßìên voor dozs tolkomstígê vcrliczcn, wclke bü de belrokken woningcorporatjes in SWZ loidt tot ssn vorplichtlng. ln de concêptjãarskcning 2015
van SWZ, tvrlko p€r 12 april 2016 nog niet fo¡mcel is opgemaakt en vastgosl€H, iE deze voozicning gewaerdo€rd op contânt€ waarde. Dê v€rpllchting voor Vidomos
b€draagt por 31 dec€mbor 2015 circa € 154.000. Ondat sprake is van informatio db na balansdatum hkond is geword€n, welke geen mat€r¡éle invloed heaft op het
be€ld van do þãn€k€ning, is dszo lnformatlo opgÊnomen order d€ niât ult de bahns Uljkondo vsrplichtlngen.
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

l. Huren

3. Oveúeid¡biþragen

Vrüval egâlisaticrekening BWS-Subsidie

Toteel ovêrheidsbijdragen

2015 2011

Woningen
Verzorgingslehuizen
B€dri¡fs onroersnd goed
Garagcs
Overige

Huurdervíng leegstand
Huurderving oninbare vorderingen

Totael huren

Huuropbrengst
Ðe mutratie in do huuropbrengst van de woning€n ten opz¡chte van het vorig boekjeår u/ordt veroor¿¡¡akt door:
JaarliJksc huurverhoging per I juli A.2Z2.g7e
HuurharmonisEtie en ovêrigc mulaties 501.329
Verhuurvan nieuwbouw 688.204
Woningvcrbetering 29.W4
Vsrkopen uit b€zit 73j.g1G
Huurprijsaanpaseingen 954.26+
Overig 71.621-
Saldomutaties --@

Huurderuíng
De dervlngepercentagas bodragên:

Wegens le€gstand
Weçns oninbaarheid
Totaal

Vergoedingen verækenbare servicekosten
Vergoedlngen niet-verrek€nbar€ servicekoglên

111.293.562
'1.844.290
2.878.808

817.825
588.575

108.424.215
'L840.365

2.943.228
623.598
608.928

114.440332

1.921.532-
676.427-

117.223.060

1.590.206-
379.85&

115.252.941 11',!.842.373

1,ßo/o
0.320/"

1,680/o

0,590/o

2.27Yo

-

1.88o/"

De huurdervlng wegeng oninbâôrheid b6taat uit de in 201 5 afgeboekte vorderingen 6n sen dotatie aan de voorzigning voor het risico van oninbaarheid. De
stiånd van dE voorziening ult¡mo 2015 is bepaald vie de statischs melhode. Met behulp van €gn oudsrdomsanalyse is een risico-inschattirìg gemaakt.

2015 2011
De geografische ondervêrd€ling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden wgergegeven:
Defft
Leidschendam-Voorburg
Den Haag
Rijswíjk
Zoetermeer 50.116.679 48.6€þ.520

-JJWL-JJj.-lj-2. Opbrengrtenlorv¡cccontractGn 2015 2011

20.056.666
21.927.0æ
6.591.968

't6.560.55()

19.333.451

21.403.4U
ô.581.208

'15.833.700

9.757.031
353.s30

9.468.078
388.124

ïotaâl vergoedingen 0.1 10.561 9.856.202

De opbrengsten betreffen b¡jdragen van huurders 6n be\ onsrs t€r dskking van te maken en gemaakte s€rvic€koslen. Oe kostgn wordon verantwoord onder
de lasten sorvio€contracten.
Niet verrekenbare gervic€kostôn á¡n sorvicekosten die n¡et via de servicekostenafreken¡ng met de bewoners zullen worden afgerekend.

20ls 2014

80.280 86.699
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4. Vn¡z¡gíngsn in voorraad vastgoed bsstomd voor de v€rkoop en onderhanden proJecton

Vastgo€d in ontw¡kkeling b€stemd voor verkoop

Totãfe wijzígingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onde¡handen projecten

5. l{etto wrkoopr€lultaat vastgoêdportefcu¡lle

Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Boekwaarde actuele r,veerde

Af: Verkoopkosten
Verkoopresultaat hstaend bezit

0, Gcactiwsrdc produc{le ten behocr¡ç van het olgen badr{f

Doorbelasting projecten

Totraal geact¡veerde productie ten behoeve van het eigen bedíjf

Vergo€d¡rEen t.b.v. onderhoudsabonnementen
Vergoedíng adm¡nislratiekost€n uit s€rv¡cskostðn
V€rgo€dirp voor gebruik van plaatsruimte voor zendapparatuur
Vergoeding beêlndiging contract
Overige bedrijfsopbrengsten

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

2015 m11

1.536.169 &4.733

1.536.1 69 4n,8.733

ln20f5¿jnerksvelsverkochtvoordeprojêclen;Leidschendam-Zuid/DeGilden4kavels€221.806,Molenhof2kavels€72.662,SchoutenhoekvlekA3
kavels € 1241.701.

2015 m11

14.784.361
1 1 .091.91 7-

686.872-

15.517.714
12.48'5.320-

559.050-
3.005.572

40.896-

2.473.344

8.328Mutât¡e saldo waardemutatíe en terugkoopverplichting koopgarant woningen

Totaal verkopen 2.4/31.672

ln het boekjaar 2015Åjn74woßingen, 81 parkeerplaatson en I bedri¡Tspând verkocht. De gemiddelde marktwaarde in veùuurde steat van d€ verkochte
woningen bedroeg € 136.721 en d€ gemiddelde verkoopopbrengst (leeg) van de woningen bedroeg € 183.484. Na aftrek van de verkoopkosten bedroeg de
nettowinsl € 42.503 per trþn¡ng-

ln hst boekjaar 2015 zijn er 48 vroningen verkocht onder vooruaarden. Deze worden verantu/oord op de belens en n¡et âls geroal¡seerde verkopen.

2.984.876

.. 2015

550.005

m11

700.605

550.005 700.605

De geacliveerde prcductie ten behoeve vân het eigen bedri¡f betreft de personeelskost€n die zijn toegerekend aan onroerende zaken in ontw¡kkeling.

7. Ovurlgebedr{fropbrungctcn 2015 2r11

533.971
193.374
141,707

213.102

524.æ1
43.887-

I 26.065

1.065.016

L088.154 1.87',1.775
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BEDRIJFSTASTEil

8. Af¡chrljylngen op (lmlmaterlöle va¡te activa

Afschrüving licentigs softwErs
Afschrijvlng roerende zaken ten diênste van de exploitatie
Afschrljvlng onroerende zaken ten dienste van de exploitiatie

0, Owrlgo waardewranderlngon op (lm)materlële vaste rcllva en va¡tgocdportefeulllc

Waardeverandering b€dri¡fspandsn tên dienst€ van do oxploilatio
Waa¡deverander¡ng€n vastgoed ln onhvikkeling bestemd voor e(¡en expfoitatie gekwal¡tlcgerd als
vastgoedbslogg¡ng

Afnøardering vastgoed in ont\^/ikk€llng bôstomd voor verkoop
Totaal ov€rige waard€v€rand€ringen

10e. Lonen en selaríssen
Brutolorìen
Vergoedir6en
Totaal lonsn en salarissgn

10b. Soc¡ale lâsten
Totaal sociale lasten

10c. Pen¡ioenlasten
foteel peßioenlesten

De sociale lasten en pensioenlasten ino/ovan de salarissen en vergoedingen bedraagt;

10d. Ov€rigs personÊolslaston
lnçleerd personoel
Overige personeelslasten

Doorbelastlnçn
Totraal overigs peßoneelslast6n

Totaal persoræelskosten
Geaclivcerde productþ ten behoeve van het eigen bedrilf
Totaal nstlo peraoneelskosten

2fi'11 2011

29.61
139.667

287.239
u.532

428.261 323.647
802.389 695.4't8

2013 2014

1.029.681 941.392

5,458.0003.39fr.88s
195.,150 548.91 5-

5.85A.4774.624.816

De waardeveranderíng€n vastgoed in ontwikkoling bestaan uit €en dotatie ínza ke d€ rgnovatis van het compl€x HaagseBos € 1.635,608,- en een voozienirg
voor B¡ederode € 1 .090.753, Debussy € 80.269 en TamboeriJnlaan € 862.332 en een correctie op voordening Schoulenhoek vlek A € 289.2n.

Afrmardering vastgo€d in ontwikkel¡ng bestemd voor verkoop
ln 201 5 zijn de verkoop van kavels van Schoutenhoek vlek A g€realiseerd, het verlies voozien in ã)14 van € 58Í¡.1 97 valt vrij ên het resultaat op dsze
vêrkoop komt tot uft¡ng ín de gerealiseerde opbrengst€n ên kosten. Daartegenover staat e€n onrerdabele investering voor het project Brederode ter hoogte
van €.1.487.648.

ln 2015 ,s de btw Q.'125.977 lelugontvãngen van de belastingdienst van het project Marfenpark en valt vrij als voozienlng die in 2014 is geboêkl voor
€ 361.000.

10. Por¡onool¡fto¡ton 201ó 2011

7.712.758
821.873

8.378.557
827.ß2

8.534.631

1.301.608

9.206-019

1.3S4.663
1.æ1.608

1..¡07.054

1.394.€63

f .898.068
1.Æ7.O54

3'|.,70/o

2.150.788
1.7ß.427

1.6S8,068

$,4%

2.667,006
493.407

3.æ7.2',t5
u2.331-

3.160.473
1.022.87+-

2.94,r''.884 2.137-594

14.188.177 14.436.3M
550.005 700.605

13.638.172 13.735.739æ
De verantnoorde brutolonen zijn inclus¡ef overwerk, het vakantiegeld, de onttrekk¡ng aan d€ verplichling voo¡ verlofuren en h€t ontvangsn ziekengeld. Onder
de verantwoode vergoeding€n vallen o.a. de bonusson 201 5, de reservering uitgesteld€ beloningen on d€ woonwerk vergoedlngen.

ln 2015 bedraagt het gemiddelde aanlal fte's 153,5 (2014: 169,9). Hiermee komen de gemiddelde salarigkosten per fte uit op € 73.246 120'14:. ê 72.518). Dit
¡s een stijging van 1olo ten opzichte van 2014.
Gedur€ndê høtjâar 2015 had Vldomês gsmiddeld 173 (2Q14: 192)wer(n€m6ß¡ ¡n dienst.

0€ totale n€tto pêrson€elskosten bedragen € 1 3.638,172, dlt ¡s een âfname van 0,7% ten opzichte van 2014.
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De verantwoorde'Overige personeelslâsten'¿jn inclusief beëindigingsvergoeding€n sn een dotatie aan de reorganisatlevooîzlening.

De specifcal¡e ven de post'lngeleend personeel' is als volgt:
Ten gevolge van openstaande vacåtures
Ten gevolge van vezulm
Overige

11. Ondarhoud¡la¡ten

Planmatig onderhoud

Dagelijks onderhoud:
Reparat¡6ver¿oeken
Mutal¡eonderhoud (incl. verhuurbevordsrênd6 maåtr€gêlen)
Contractonderhoud
Overig
Toteel degelijks onderhoud

Totaal onderhoudslasten

12. Leefraarhold

Leefraarheid algemeen
Buurtb€middeling
lnnoveties / Sêníoren

Totaal leefbaarheid

13. La*on ¡oryic3contiacten

Verekênbare seMcekæten
Níet-verrekenbare servicekosten

Totaal last€n servicecontrãcten

t4. Overige bedriiflla¡ten

14a Spec¡fieke b€drífslasten
f(osten van onderhoudsabonnementen
Onroerend zaakbslaslingen en waterschapslasten
Ver¿ckeringên
Contributies koepelorganisaties
Explo¡taüobüdragen WE' s
Ko3ten onderhândên projecten
Ve¡huur- en promotiekosten nieuwboudrenovalie
Overige exploitât¡elasten
Totaal specifieke bedrijfslesten

14b. Overigê bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Sectorspecif¡eke heffingen
Algemene kosten
f otaal ovérigs bedrijfslasten

1.299.68Í!
371.986
479.119

2.150.788

201s 2011

4.517.889
2.781.935
2.ß6.286

272.841

r4.320.035

10.038.951

12.522.559

7.765.0E0

24.358.986 20.287,839

20,t5 2011

229.645
13.970
78.497

79.206
15.964
85.270

322.113 180.441

2015 2011

9-956.599
276.458

9.524.994
250.530

10.233.A57 9.775.524

2015 2014

271.450
5.464.446

169.710
116.710

2.265.276
r.897.654

141 .111
1 58.007

350.100
4.918.445

191.683
115.228

2.510.495
483.277
74.113

251.ß1
10.082.364

448.676
1.287.581
9.840.477
2.840.400

8.872.700

639.485
1 .161.403

12.332.859
4.038.224

14.217J34 18.171.971

Totaal overige bedd.ifslasten

De specificatie van de post'Kosten onderhanden projecten'is als volgi:
l(osten Schoutenhoek Vlek A
Molenfþf
Kosten Leidschendam-Zuid/De Gilden

24.295.498 27.044.871

1.64s.427
141.ffiz
150.665

1.897.654

ln 2015 zíjn er nog nagekomen kosten vân het ¡n 2014 opg€leverde projêct Lgidschêndâm-ZuidiDe Gilden en Molenhof verantwoord en 4 verkochte
grondkavels.

Dê pæt 'Sectorspecifieke heffingen' h€sft betr€kkang op de in 201 5 betaalde verhuurdersheffing ter hoogte van € 9.785.608 (2014; € 8.726.856 ) en de
bijdrage aan d€ ILT ter hoogte ven € 54.869 (2014: n.v.t.). ln 2014 is € 3.606.003 åân het CFV belaald aan saneringsheffing.
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Vermaldlng accountanlshonorarlum

ln h€t boekjaar zijn de volçnde bedragen aan accountantshonoraria tsn last€ van het resullaat gebracht:

Pricewât€rhousecoopers Accountants N.V.
Controls van de jaarr€k€ning
Andere controlewerkzaamheden

Overig Pricewatc¡ho$eCoop€rs Accountants N.V, notw€rk
Fiscale advisering
Andere n¡et-controlediensten

Tolaal PricewEt€rhow€Coopeß Accountântg N.V.

WaardêverenderlngÞn Commerdeel vastgoed ln exploiiatie
Waard.v€randeringen Sociaal vastgo€d in sxploitâti€ geclassiffc€erd als vestgo€dbolegg¡ng
Waatdeve¡anderingen onroerende zakðn v€rkocht onder voon¡aarden
Waardeveranderinçn verplichtingên u¡t hoofde van onroerende zaken verkocht onder voon€arden
Over¡ge mulaüês

10. Wb¡fdevet¡nderlngen flnanclölc v¡¡te ¡cth¿ on affecion
Waard€verarúêring certificåten WIF

Rente wonlngen in ontw¡kkgling
Rênte liquide middêlen/ dEpo3ito's
R€nt€ loning€n u/g
Rente te vorderen subsidles BWS
Ovorige rerìteopbrerìgsten

Totaal rentebaten

2015 2011

s7.æ2

9.075

167.054
15.421

58.448
1 06.637 240.523

govenstaande honoraria zijn gebaseerd op de werkzaamhgden dle gedurende het bockjaar zijn venicùt en betreffcn uitsluitend de werkzaemhed€n die b¡j
Vídomes zijn uitçvoerd door de €xtêrne onaftankelijke accountant zoals bedoeld in art. 1, lid I Wta (Wet toezicht eccountgntsorgâniseties).
Opgegeven vorden de lasten gebo€kt in het boekjaar waarin de (controlê-) u€rkzaamheden worden/¿jn venicht ('over het boekjaa/). Deze methode
¡mpliceert det âlleen de lasten vcrmeld wordan die ¡n håt boekþer in rckening zijn çbracht.

15. Nlet gprô.ll¡ccrdc waardsvorandodngon vartgoedpoÉefeullle 2015 m11

3.853.961
88.022.078

544.949
15.7ß-

7.282.612
60.026.353

551.688
120.95$
880.215-

Tolaal niet-gerealise€rde waardeveranderinçn vastgoedportefeuille 72.40s.242

ln 2015 ig dE matktwaarde van ons vâstgood gcstegen mat € 72 mln. Die toename ¡s tos ts gchdjvsn aan:
. De waarde van de lrloningen z¡jn gestogen door hot licht€ herstel op de vasþoodmarkt.
'De toename van de marktweerde ¡n v€rhuurdc ataat van de uoningcn kan ¡n bslar€rijkc mãt6 urord€n verklãard uit de hogere vervachte

onfuikkelíng van de leegwaarde, de toonams van ds huren in 2015, e€n trogere venracñte mulatiegraad u¡tponden €n een verlaging van de
d¡scontcringsvoet op het vasþocd.

. De marktwaardestijging van de uoning€n bedraagt 3,70/o, van het BOG 8,0% (exclusief mulal¡es ín de voonaad vastgoed).

FINAilCÉT"E BAIEI{ E]I tASTEf{

86.85S.485

m15 2011
129.471 370.000-

Totaal wãárdewrandcringpn l¡nanc¡slg vaste actlva gn offectên 129.471 370.000-

In 2015 is hêt vastgp€d van het Wif verkocht aan derde partien (Round Hill Capitâl en Woonbron), waardoor d6 financiÕle añ¡vikkcling aan d6
c€rllficaalhoudsrs en opheffing van Wif versneld kan plaatsvinden. Msdio dec€ñbsr waren uiteindelijk alle certificaalhoud€rs akkoord met d€ voorgêglelde
methode van yerdeling, wââma het Wtf ¡9 overgegaân tot ultb€tial¡ng van g0% van deze verdeling . De overiç 10% r,rcrdt door het Wlf aang€houden tot dê
dgfinitieve aú^,ikkelíng is efgerond. Verwachting is dat de definitiEve añflikkeling en uitbetaling in 20f6 zal plaatsvinden.

17. Ande¡ê runtebaúon cn toortgcluke opbrengLn mß 2011

397.169
'149.708

2.563
57.2ß

678.574
1 76.093
135.606

5.428
145.313

606.088 1.141 .014

Rente won¡ngen ln onlwlkkeilng
ln2015weñ 4,28o/o i.enle toeg€rekend aan 6 proþcten. Per 31 december wes de stând van deze projsct€n in totaal € 13.531.069. ln 2014 waren dlt 6
proj€cton mst een stand van C 32.921.710.
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18. R€nblarlen on roortgoll¡kc kotton

Rente van leningen
Rent€ dcrivaten met afgedekt€ pos¡tio
Ronte toegevoegd aan de egalisalierekeningen
Disaglo WSW
Rente þkoning courant
Rente kasçldleningen o/g
Overige rentelasten

Ïotåel r€ntelastên

f0, Beladnçn rrrultad ult gmne bedrlþultoøfcnlng

De belastingen kunnen als volgt worden gespeoificoerd:
Acutê belaslingÊn
Mutålie fatente belastingen in boekjear

Rêsuftaet voor b€lasl¡ngen
Fiscafo corsc{ies
Belastbaar bølrag

Físcalc corr€6{i€s:
Totaal rvaatdeveranderir€en
Fiscãal to€gelatên afschrljving op matsrisel vasþed
Dotatle HIR
Corectlê r€nb act¡va ln onh,vlkkeling
Agb/disagio lcnirigen dg
Mutrati€ proþcf s8ultaat
Mutra$e ondeñoud
Verkoop retuftraa{ b€drifspanden ten dienste van
Overige verschillen

Latente bêlestingên:

Vorschiflen uraerdering flscaal en commo¡cioel bezit
VErsch¡llsn lveerdering fiscâal ên commerc¡eel langlopende schulden
Verschilfen rfiâardering liecaal en commorcle€l vootziening onderhoud
Conoctls ult hoofde van vediescompensatla

ml5 2Al4

22.574.260
5.438.360

2.ffis
108.433

58

86.304

25.706.338
5.177.573

5.428
I 02.065

464

28.609.978 30.991.888

ã015 2011

2.416.983
3.159.738 87.251
5.578.721 87.251

-

De acute belaslinglast ís als volgt bcpaald: 20t5

97,286-171
78.315.541-

Fisc€le v€rliescompsnsat¡e

18.969.630

10.870.2&
8.0fx¡.364

Verschuldigde wínstbelÊstíng 2.416.983

D€ cff€cüeve belastingdruk is 5,65% (2014: 5,65%). Dit wijkt af ten opzlchtc van hct rygtt€lijk târief van25o/o fur æn verschil hrss€n h€t commercieol
multaat (€ 97,3 mln) en het fiscaal reeultaat (€ 20,5 mln) voor belasllngen. Tcn opzichle van het fiscsal resultaat bedraagt de b€faslingdruk 27,3%.
H€l vsrschíltussen c¡mmercieel en fiscaal rosultiåt bekeft voomåmelijk de wåardconfwikkeling van hat vestgo€d door sñ,vijkende wsardoringsgrondslagen
voor hst vastgo€d ín exploitalio. Voor het vorgchil in waardering i9 g6€n let€nt¡€ opgonomen gazicn h€t Eemi-p€rmânênte kerakter.

69.268.07+
2.021.167-
3.005.572-

263.*2-
1168.71&
2.922.11+

333.646
78.315.541-

Îtx5 2011

963.s43
147.829

2.122.*7
376.27-

2.048.366 1.660.489,
3.159.738 87.251

Ðe gomíddelde loopt¡jd van dê latont¡€ is 15 jaar.

DE vcrsEhillen tusssn de fiscále en commerci¡ile wâarderlrE en wlnst komen voornamelijk voorl uít afspraken gemaakt in hst kador van VSO2.
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Werknemor¡
Gedurende helJaat 2OlS had de corporaüe gemiddeld 153,5 werknemers in dienst (2014: 169,6). Dit aantal is gebaseerd op het eânhl fulltime
equivalenten. Geen van de vwrknsmers ís buiten Nederland werkzaam.

Be¡tuurder¡ en cornmi¡rari¡¡en
Lasteri ter zake ven bezold¡ging ôn terzakê vân ponsiocnen van:
- Besft¡urders en voormal¡g beetuurders
- Comm¡ssarisssn en voormaligê comm¡sgarisson

Aþsmeon dir€cteur
Periodiek beEalde beloningen
Beloningen betaalbaar op term¡Jn (poßloen)
Uitkeríng bij beëindiglng van het dienstverband
Winstdellng en bonus
Totaal

De bezoldiging van de Raad van Commissar¡ss€n (inclusief BTW) kan als volgt woden gespedfrceerd:

Vergoodingen Voo¿itter Raad van Commíssariscên:
Prof. dr. J.C.M. van Sonderen

Vergoedingen leden Raad van Gommissarlssen:
Drs. G. Buijs
Drs. M.G.T. Klê¡jwcg
Dre. M.C. Olde Veldhuis
Drs. mr. C.M. Sjerps
H. van Moorsel
Dr. H.F.M. Gerbsn RA MPA
Drs. P. Rutb MRE

2015 2014

178.079
22.049

160.459
34.980

200.128 195.,lilS

De bezoldiging r¡an beet¡urders omvat:
- peñodiek beû¡alde belon¡ngen (zoals salarlssen, socfale lasten, vakanüegeld, doorbetraling bil vakanüe en zlekte, ter b€schikking stelling van aub,

onb€laste kostenvsrgoodingen øt presenüegelden);
- beloningen betaalbaarop temíjn (zoale peneioenlaeten, VUT, variabele (lange termíjn) beloningen, sabbatical leave en jubileumuitkeringon);
- uiü<eringen bij beéindiging rran hêt d¡enstverband; on
- winstdelingen cn bonusbehllngen,

2015 2011

19,930
19.930

1 5.155
15.155

13.096
13.096
13.096
13.181
't1.412

10.693
10.366
"10.366

10.890

13.096
76.957

7.577
10.104
59.996æ

96.887 75.151

@erlge kosten / vergodingen:
Drs. G. Buije
Drs. M.G.T. Kloi¡wcg
Drs. M.C. O¡de Veldhuis MRE
Drs. mr, C.M. Sjaps
H. r¡an Moorsol
Dr, H.F.M. Gsrbori RA MPA
Drs. P. Rutt€ MRE
Totaal

Dc overlge kosten/ vergoedlngen Raad van Commissarlssen befeffen o.â. kilomgt€rv€rgocdingen

WNT.wr¡ntwoording 201 5 Vidomee
Per 1 januad 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunclionarissen publleke en s€m¡publ¡eke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is
opgesteld op bes¡s ven de volgende op Vidomes van toopassing zl¡ndo regelgeving: het WNT-maximum voor won¡ngcorporatiæ, klasse G.
Het bezoldlgingsmaximum ín 20f 5 voor Vldomes ie € 167.000 (2014:€,167.000). Hetweergegeven toepassel{ke WNT-maxlmum per persoon of
functle is berekend naar ratc van de omvang (en voor bpfuncüonarissen tevens de duur) van het dlenstverband, waarbij voor de berekening de
omveng van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitrond€ring hiercp is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van
Gommlssadssen; dat bedraagt voor de voozltter 15olo en voor de overlge leden 10o/o ve¡n het bezoldlgfngsrnaxlmum.

1.251

2.700

1.249

5.26
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Bezoldþing topfunctionariæon
De bezoldiging van de functionarlesen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord urorden b als rrolgt

C,H.G.M, van de Wiel, algem€€n directeur, 1 fte, werkzeem vân 01-01-2015|/m 30-11-2015.
Gewezen topfuncüonerig: nee (Fic{eve) dienstbehdûíng: jâ
Beloning
Belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op l€mün
Uiü(ering bû beëíndig¡ng \ran het diEnstverband
Tohal
Toepass€l¡ik W Nï-meximum
Overscñrijding

E. Borova, dlrecteurôestrurd€r a.1., I fie, we¡kzaam van Q'l-12-2Q15 tlñ 3'l-12-2015.
Gewezentopfunc{onaris:nee (Fictieve)dienstöefckking:ja(lnterim)
Bêloning
Bela€te onkostonvergooding
Bdoningcn bcteelbaar op FmiJn
Uiü<ering biJ beëindlglng van het d¡enstv€rband
Totaal
Toepassel{k WNT+naf mum
OverschriJdlng

18.47'l

2015 2014

145.379

22.O49

148.7E8

34.S80

167.428 183.76{t
187.000152.816

14.412 r6.768

De overschrijdingin 2014 en 2015 van de WNT-norm valt onder het overgangsrecht. De gemaakte aßpraken met de algemeen directeur dateren van
2009 en worden conform het overgangsrecht, categorie afspraken van vóór 6 dccember 201 1, gerespccteerd. Daamaast is er in 201 5 sprake van cen
compsnsatleregeling pensioen ad € 7.390, deze ls verantvoord onder de post beloningen (€ f45.379).

19.800

19.800
14.184
5.616

De oversdtrijding in 2015 valt niet onder de WNT-norm omdat de dirêcteur+estrurder a.i. d¡n int€rim-functie binnen c€n psriode van 18 maanden niet
langer dan 6 maanden heeft vervr¡lt

Toozlchthoudcnde topfu nctionar'r¡¡e n
De bezoldlging van de Raad van C.nmm¡ssarissen in het kader van de WNT (excluslef BTW) kan als volgt nroden gespeclffceerd:

BdasÞ
tWLS0tti Brub onkoston- Totale

bezoldioino verooedino' verooedino WNT-bets Ovêrscfididlno
Voozltter Raad van Commíesarissen:
Prof. dr. J.C.M. van Sonderen 14-2A15Um31-12-2015 16.47',\ 25.050

Leden Raad van Commissariss€n:
Drs. G. BuiJs

Drs. M.G.T. Kl€üweg
Dre. M.C. Oude Veldhuis
Drs. mr. C.M. Sþrps
H. van Moorsel
Drs. P. Rutt€ MRE

1 -1 -20 1 5 tl m 31 - 12-20 1 5
1 -1 -20'l 5 tl m 31 -1 2-20 1 6
1 -1 -20'l 5 tl m 31 - 1 2-20 1 5
1 -1-201 5 tlm 31-12-201 5
1 -3-201 ã tl n 31 -1 2-201 5
1-1-2015 Um 31-12-2415

10,823
10.823
14.823
14.877
9.431

Maximale bezoldiging RvCJld
o.b.v. de Ww{€roeperegel

€,6.322
e7.161
€ 8.000
€ 8.655
€ 10.056
€ 11.458
€ 12.859
eß.260
€ 15.662
€ 17.800

16.700
16.700
16.700
16.700
14.001
16.700

Maximale bezoldlging RvC-
o.b.v. de VÏW-beroepsregel

€ 9.483
€10.742
€.12.000
€,12.982
€ 15.084
c17.186
€ 19.289
Ê.21.351
en.4s3
e26.70A

10.823
10.823
10.823
10.877
9.431

De honorering van do l€den van de Raad van Commissarlssen is per I .lanuari 2015 vasþeateld binnen het WNT-maximum voor woningcorporaties,
klagse G (10% voor de l€d,eî,15o/o voor de vootzitter). ln þnuari 2015 hanteerden wi¡ vêrsch¡llende bedragen \roor de honor€ring, vanaf 1 februari ziJn

de bedragen voor alle commissarlssen gelljk.

De RvC volgt voor de vasbtelling van z¡jn honorarium, de blndende beroepsregel voor de lden van de Versniging van Toezichhoudeæ in
Woningcorporaties (WW). De honorering in 2015 ligt ruim onder de norm van de WNT. De beroepsregel houdt een honorarium in van:
- maxlmaal 7 ,7o/o van de maímale beældíging wn de besh¡urder, voor Rvc-leden;
- maximãal 11,560/o van de maximale bezoldiging van de bosfuurder, voor RvC-r¡oozitters;

De VTW hecft de beroeperegel in een bbel opgenomen en die ziet er als volgt uit (V¡domes behoort tot klasse G):

Tabel WW-beroepsregel 2A15 øn
Bezold¡gingsklasso R€goling

A
B
c
D

E
F
G
H
I

J

Ma¡dmale bezoldigíng bestuurder
o.g.v. de Regeling

€ 83.0q)
€ 94.000
€ 105.000
€ 1r3.000
€ 131.000
€ r 50.000
€ r68.000
€ 179.000
€ r70.000
€ 179.000
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Bele6te
WNT 2014: Bruto onkosten- Totale

Vootz¡tter Raad van Commissari.."n
Prof. dr. J.C.M. van Sonderen 1-1-20'l4llm31-12-2014 12.525 - 12.525 12.625

Leden Raad ven Commissafissen:
Dre. G. Buijs
Drs. M.G.T. Klcijwcg
Drs. M.C. Oude Veldhuis
Drs. mr. C.M. Sjerps
Dr. H.F.M. Gertsen RA, MPA
Drs. P. Rutte MRE

1-1-2014 tlm 31-12-2Aß
þ1-2AU ilm 31:12-2014
1 -1 -201 4 V m 3't -1 2-201 4
1 -1 -201 4 U nt 31 -1 2-20 1 4
'l-1-2014 Vm 3O-S-2O14
1 -'l -2O1 4 tlm 3'l -12-201 4

8.837
8.567
8.567
9.000
6.262

757

't.u2
795

9.594
8.567
8.567

't0.842
7.057

8.350
8.350
8,350
8.350
ø.245
8.350

1.244
217
217

2.492
8'12

'De belastbare onkoetenvergoedingcn Raad van Commlssarlssen beFeffen met name brub kllometÞrvergo€dlngen.
'*Op de overschrildingenin 2O14 van de WNT-norm ¡s het overgangsrccfit van tocpaesing. De honorefing van dê led6n van de Raad van
Commissarlssen is per 1 þnuarl20l4 vastgesÞld conform het WNT-maxlmum voor woningcorporalies, klasse G (57o voor de leden, 7,5o/o uool óe
voorzitter). Daar waar nogvanuil de benoerning sprake is van ovorschrijdíng (overgangsrecht), volgt b¡j herbenoeming aenpess¡ng ven de honorering
ønform de WNT ab hier aangeganen.

Owriç r.pport gewrplichtingcn op grond v¡n d,. UVÍ{T
Naast de hierboven vermelde ùcpfunctonarlssen zijn er gcen ov€rige topfuncüonarisgen die in 2015 een beoldiging boven het toepasselijke WNT-
maxlmum hebben onlvangen, of waarvoor in eerdere þren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaabgevonden of had mooten
plaatsvinden, Er zÜn ín 2015 gcen ontslaguiü<eringen aan overige functonarissen betaafd die op grond van de WNT dienen te worden gorapporteerd.
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Regeling inzake resultaalbestemm¡ng
Vidomes is op basis van artikel l9 van de Woningwet en de doelomschrijving van de stichting gehouden alle middelen te besteden op het gebied van de
volkshuisvesting.

Resullaalbestemm¡ng
Conform het voorstel resultaatbestemming is, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het resultaat 201 4 ten gunste gebracht van de overige
reserves. Het bestuur stelt voor om het resultaat 201 5 ten gunste van de overige reserves te brengen.

Gebeurtenissðn na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die in dit kader hier vermeld¡ng behoeven.

Woningwet
Per 1 juli 201 5 ¡s de hen ieningswet Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting van kracht. Deze wet beoogt hel functioneren van woningcorporaties als
ondernemingen met een maatschappeli¡k taak te verbeteren. Naast het effect op de relatie met de externe stakeholders is de herzieningswet ook van invloed
op het te voeren beleid van de corporalie. Vanuit de hezien¡ngswet worden restricties gelegd op de act¡v¡teiten en het te volgen huurbeleid. De omvang en
samenstelling van de vastgoedportefeuille kan beinvloed worden door de nader te definiëren woningmarktreg¡o's en op basis van het in te dienen
splitsingsplan welke beide in 2016 (nader) worden uitgewerkt. Tevens wordt de wijze waarop woningtoewiizingen dient plaats te vinden en de huurprijs die
gevraagd kan worden beihvloed door de herzieningswet.

De Tweede Kamer stemde 9 februari 201 6 in met de nieuwe Huurwet. De nieuwe huurwet beoogt het functioneren van de huurmarkt verder te verbeteren.
Daartoe worden in de HuuMet een aantal maatregelen uitgewerkt. Op 1 juli 2016 geldt nog de inkomensafhankelijke huurverhoging, de huursombenadering
wordt op 1 januari 2017 ingevoerd. Er komt een laarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tiideliike huurcontracten. De HuuMet is daarmee direct van
invloed op het le voeren beleid door de corporatie. Vanuit de huurwet worden restricties gelegd op de huurniveaus en toe te passen huurverhogingen. De
mogelijke effecten doen zich voor b¡i het toepassen van het huurbeleid en daar aan gekoppeld de toekomstige vastgoedportefeuille.

Bovenstaande ontwikkelingen kunnen hun weerslag hebben op kasstromen en daarvan afgeleid de waardering van het vastgoed. Omdat de uitwerk¡ng door de
corporatie van bovenstaande nog nader uitgewerkt d¡ent te worden is het op dit moment nog niet mogeliik om de financiéle effecten te kwantificeren.

Conlroleverklaring van de onafhankel¡¡ke accountant
De controleverklaring van de onafhankelilke accountant is opgenomen op pagina 43 en 44 van deze jaarrekening.

Onderteken¡ng
Opgesteld en vastgesteld d.d. 12 april 201 6, te Delft

Bestuur:
Daphne Braal, bestuurder Klaas Franken, bestuurder

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. J.C.M. van Sonderen, voorzitter Drs. M.C. Oude Veldhuis MRE, vicevoorzitter

Drs. M.G.T. Kleijweg, Lid Drs. G. Buijs, Lid

Drs. mr. C.M. Sjerps, Lid Drs. P. Hutte MRE, Lid

H. van Moorsel MPM RA, Lid
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Controleuerklaríng uønru de onø/hønkelíjke ø.ecountantt

Aan: hetbestuur en de raad van commissarissen van StichtingVidomes

Verkloríng b etreSende de j o,o;rrekeníng
Wij hebben de in ditverslag opgenomen jaarrekenÍng 2o1S van StichtingVidomes te Delft
gecontroleerd. Dezejaarrekeningbestaat uit de balans per 3r december 2o1S en de winst-en-
verliesrekening over zor5 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzichtvan de grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

In artikel u7, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting zor5 is bepaald dat
het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot rjanuari van het eerstvolgende verslagiaar na
inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, het
volkshuiwestingsverslag en het onderzoeken en beoordelen van die verslagen door de accountant. Dit
betekent dat voor verslagiaar zor5 het Bbsh z$n kracht heeft behouden voor deze onderwerpen.

Verantwoordelijkheíd uan het bestuur
Het bestuur van de stichtíng is verantwoordel$k voor het opmaken van de jaarrekening die het
vennogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de bepalingeu inzake
de jaarrekening als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen bij en krachtens
de Wet Normering bezoldiging topfunctiouarissen publieke en semipublieke sector (WNÐ en richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving, alsmede voor het opstellen van hetjaarverslag in
overeenstemming met de bepalingen inzake het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van
het Bbsh. Het bestuur van de stichting is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaanekening mogelijk te maken zonder
afuijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten,

Verantwoordelijkheíd uan d.e accountant
Onze verantwoordelij}ùreid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT, en het controleprotocol in rubriekA
van bijlage + bij de Regeling toegelaten instelling volkshuisvesting 2015. 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 aftvijkingen van materieel
belang bevat.

Ben 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, rnet inbegrip van het inschâtten van de risico's dat
de jaarrekening een aftvijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Ref.: eq7756g

PricewaterhouseCoopers Accountants N. V,, Zuiderzeelaan Sg, SatZ JV Zwolle, Postbrs S$, Sooo AM ZwoIIe
T: o887gz oo 38, F: o88 792 946t,www.pwc.nl
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Bij het maken van deze risico-inschattiugen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van dejaarrekening 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 inteme beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte gtondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door het bestuur van de stiehting 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 dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
verrnogen van StichtingVidomes per 3r december zor5 en van het resultaat over zot5 in
overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van bet Bbsh, de bepalingen bij en krachtens de WNI en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Verklaríng betreffende oueríge bíj of krachtens de wet gestelde eìsen
Ingevolge artikel e8, 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 onder¿oek
ofhetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde
bepalingen van titel 9 van Boek e van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en of de in artikel 2i gg2
lid r onder g, van Boek z 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 artikel3gr, vierde lid, van Boek z van het Burgerlijk Wetboek.

Zwolle, rz april zo16
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V,

Origineel getekend door G.A.N. Turkenburg RA

Sfr'clrfrng Vidomes * Ref.: eq7756g
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Aãntallen verhuureenhe&n (dVi)
- woninçn
- vezorgingshuisplaatsen
- bodr¡jfs onroêrênd goed
- gaftigss
- bergingen, tuinon, ovêri{¡ê

Totaal aantal VHE

ln aanbouw (woningen)
Aantal verkochte won¡ngen (uit bestaand bezit)

Petæneelsbezelt¡ng (ín ñe's)
- aantal in dienst,6¡ndo boêk¡ear
- aantal in dienst gemiddeld
- totaal formatís inclusisf ¡nle€nkrachten einde boekjaar

huuracht€rstand huidigs huurders
huurderuing ¡n 96 van dohuuropbrangst
leegstand
oninbaar (lnclusief dotat¡e aan dê voo.ziêning)

ContlnuÍteit
L¡quiditoit (curênt ratio: vlottonds activa / kortbponds schuldên)
Solvabiliteit (EY inïo van het TV)

Renlabillte¡t
- REV (þanssultaat / resêrves)
- RTV (þaresulteat + rentolasten / balanstotaal)

Bdlans pt VHE - woning (x € 1,)
- Eigen vermogên
- Schuldon op lãnge l€rm¡jn
- Materitile vaste acliva
- Financiäle vâste âctívâ
- Vlottende áctivâ

Winst- en veil¡esrekøning per VHE - woning (x € 1,-)
- Huuropbrengst
- Overheidsbijdragen
- Ront€laÊtsn
- Jaanesullaat

Vailabele laslen por VHE - woning (x € 1,- )
P€rsonêelskoslên
Dâg€l¡iks ond€rhoud
Planmatig ond€rhoud
Specifleke bedrijfslasten (excl. servicekn en kn onderhanden proi€cten)
Huisvest¡ngskostsn
Automatisoringskost6n
Sectorspecifieke heffingen
Algemene kosten, inclusief leefbaarheid
Totaal

Overige flndncüile kengatdllon
tcR
DSCR
Loan to value {marktwaarde}
Dekkingsratio
Efficþncy ratio
Rentêvoêt lang vr€emd vsrmog€n (inclusi€f afgesloten SWAPS)
Materiele vaste act¡va d¡e mel lang vrêemd vermogien ãjn gefinancierd
Bedrijfswaarde (x € 1.000,1
G€middelde Bedrljfswaarde per won¡ng
Mârktwâsrdê in varhuurde staat (x € 1.000,ì
Gemiddelde msrktwaarde vaslgoedbeleggingen in verfiuurde staat per VHE

40
1n

1,

805
570
813
465
50
94

558
168

3.523

1,24Io

17.620
597
127

1.259
424

20.o27

151,9
153,5
163,0

o,2
61.O%

8,7%
6.40A

64.981
34.988

105.579
154
783

6.541
5

1.624
5.205

1,361o
0,32%

36o/o

27%
45o/o

3,71Vo

36o/o
't.007.959

57.200
1.805.697

92.113

64
98

809
435
701
471
54
86

691
238

3.483

I,66
0,99
41

17.855
430
125

1.485
473

20.368

161,3
169,6
18'r,2

0,5
57,2o/o

8,8%
6,301o

58.989
36.547

1ú.2r2
356

2.ffi4

1.044.331
58.500

1.743.595
87.640

6.264
5

'1.736
4.789
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