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1 Balans per 31 december 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

x €1.000 x €1.000

31 december 2019

x €1.000 x €1.000

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen  (1)

DAEB vastgoed in exploitatie 505.047 464.585
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 38.433 36.260
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 12.441 11.569
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie 5.401 4.942

561.322 517.356

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie 1.989 2.197

Financiële vaste activa  (2)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 270 164
Latente belastingvordering(en) 90 78
Amortisatie rente leningen 1.054 -
Overige effecten 1 1

1.415 243

Som der vaste activa 564.726 519.796

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden  (3) 283 91

Overige vorderingen  (4)

Huurdebiteuren 116 140
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 7 9
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 4 4
Overige vorderingen 39 318
Overlopende activa 772 341

938 812

Liquide middelen  (5) 994 2.606

Som der vlottende activa 2.215 3.509

TOTAAL ACTIVA 566.941 523.305
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31 december 2020

x €1.000 x €1.000

31 december 2019

x €1.000 x €1.000

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (6)

Herwaarderingsreserve 268.714 236.435
Overige reserves 160.338 150.682

429.052 387.117

VOORZIENINGEN  (7)

Onrendabele investeringen en
herstructureringen 9.390 7.160
Overige voorzieningen 123 126

9.513 7.286

LANGLOPENDE SCHULDEN  (8)

Schulden/leningen kredietinstellingen 88.295 87.081
Vooruit ontvangen exploitatiebijdrage 5.454 5.427
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden 12.246 11.487
Waarborgsommen 68 48

106.063 104.043

KORTLOPENDE SCHULDEN  (9)

Schulden aan kredietinstellingen 16.041 18.039
Schulden aan leveranciers 586 1.756
Vennootschapsbelasting 1.656 1.411
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 221 600
Schulden terzake van pensioenen 35 30
Overlopende passiva 3.775 3.023

22.313 24.858

TOTAAL PASSIVA 566.941 523.305
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2 Winst-en-verliesrekening over 2020

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Huuropbrengsten (10) 25.903 25.110
Opbrengsten servicecontracten (11) 2.773 2.509
Lasten servicecontracten (12) -2.355 -2.109
Lasten verhuur en beheeractiviteiten (13) -2.420 -3.441
Lasten onderhoudsactiviteiten (14) -5.009 -3.596
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (15) -4.301 -4.239

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 14.591 14.234

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille (16) 9.074 2.749
Toegerekende organisatiekosten (17) -11 -9
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille (18) -6.178 -1.976

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.885 764

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (19) -2.161 -207
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (20) 33.234 12.296
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden (21) 114 23

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 31.187 12.112

Opbrengst overige activiteiten (22) 208 51

Nettoresultaat overige activiteiten 208 51

Overige organisatiekosten (23) -212 -214

Leefbaarheid (24) -387 -370

Bedrijfsresultaat 48.272 26.577

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (25) 48 43
Rentelasten en soortgelijke kosten (26) -3.673 -4.062

Financiële baten en lasten -3.625 -4.019

Resultaat voor belastingen 44.647 22.558

Belastingen (27) -2.738 -2.126

Resultaat deelnemingen (28) 26 -86

Resultaat na belastingen 41.935 20.346
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3 Kasstroomoverzicht 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2020

x €1.000 x €1.000

2019

x €1.000x €1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huurontvangsten 25.699 24.657
Vergoedingen 2.790 2.466
Overige bedrijfsontvangsten 454 356
Ontvangen interest 33 19

Saldo ingaande kasstromen 28.976 27.498

Uitgaven:

Betalingen aan werknemers -2.508 -2.526
Onderhoudsuitgaven -4.436 -3.394
Overige bedrijfsuitgaven -4.939 -5.013
Betaalde interest -3.680 -3.593
Sectorspecifieke heffing -20 -22
Verhuurdersheffing -2.794 -1.618
Leefbaarheid -61 -162
Vennootschapsbelasting -2.505 -1.312

Saldo uitgaande kasstromen -20.943 -17.640

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.033 9.858

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet woongelegenheden 8.873 1.977
Verkoopontvangsten woongelegenheden VoV 8 -

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
materiële vaste activa 8.881 1.977

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet
woongelegenheden -15.993 -12.390
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden -53 -4.382
Aankoop woon- en niet woongelegenheden
VoV -423 -349
Investeringen overig -216 -387

Verwerving van materiële vaste activa -16.685 -17.508

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -7.804 -15.531

FVA

Ontvangsten verbindingen - 55

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.804 -15.476

transporteren 229 -5.618
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2020

x €1.000 x €1.000

2019

x €1.000x €1.000

Transport 229 -5.618

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgaande kasstroom:

Aflossing leningen -26.041 -15.141
Nieuw door WSW geborgde lening 24.200 11.500

Tussentelling uitgaande kasstromen -1.841 -3.641

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.841 -3.641

-1.612 -9.259

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 2.606 11.865
Liquide middelen per 31 december 994 2.606

-1.612 -9.259
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4 Algemene toelichting

Algemene toelichting

Stichting LEKSTEDEwonen is een stichting met de status van "toegelaten instelling volkshuisvesting". Zij heeft
specifieke toelating in de gemeenten in de woningmarktregio U16 en zij heeft bezit in de gemeenten
Vijfheerenlanden, Bunnik, Utrecht, Houten en Leerdam. Zij is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit
de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De statutaire vestigingsplaats is
Vianen, de feitelijke vestigingsplaats is Hogelandseweg 44 te Vianen. De corporatie verricht activiteiten die
voornamelijk bestaan uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. Het
inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 23036735.

Regelgeving

De toegelaten instelling heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de
Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele
specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector ("WNT") en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast,
waaronder Richtlijn 645 'Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. De
jaarrekening is opgemaakt op 10 mei 2021.

Lijst van kapitaalbelangen

LEKSTEDEWONEN heeft belangen in de onderstaande deelnemingen:

- Vereenigd Belang Holding B.V. (100%)

Voorts heeft LEKSTEDEwonen naast bovengenoemde belangen de volgende verbindingen:
- Woningnet N.V. (0,02%)

Deze verbinding komt niet in aanmerking voor consolidatie daar er geen sprake is van een economische
eenheid, doch slechts sprake is van een duurzame financiële band door middel van aandelen.

Toepassing consolidatievrijstelling

Aangezien LEKSTEDEwonen aan het hoofd van een groep staat dient zij in het beginsel een geconsolideerde
jaarrekening op te stellen. De gezamenlijke betekenis van bovengenoemde deelnemingen en andere
groepsmaatschappijen is op het geheel van LEKSTEDEwonen echter van te verwaarlozen betekenis. Op
grond van artikel 2:407.2 BW wordt er derhalve afgezien van het opmaken van een geconsolideerde
jaarrekening.

Presentatiewijzigingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van LEKSTEDEwonen zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakellijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijhorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
LEKSTEDEwonen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen in hoofdstuk 8 of bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Continuïteitveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het coronavirus heeft naast
impact op de volksgezondheid en het maatschappelijk leven ook grote gevolgen voor de economie in
Nederland en mondiaal. Naar onze inschatting zijn de economische gevolgen voor Lekstedewonen en de
corporatiesector in het algemeen nagenoeg nihil, en wordt de continuïteitsveronderstelling hierdoor niet
geraakt.
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5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs 
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoor
specifieke financiering is aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.
Voor zover geen specifieke leningen zijn aangetrokken, wordt de geactiveerde rente berekend op basis van de
gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd
wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer
geen toekomste prestatieeenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde dan wel de lagere
opbrengstwaarde.

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 
(commercieel) vastgoed op basis van het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde
scheidingsvoorstel per 1 januari 2017, plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de
DAEB- en niet-DAEB-tak.

Complexindeling

Het DAEB vastgoed en het Niet-DAEB vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een
waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde
partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als
een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de
toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval
wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het
sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.
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Waardering bij eerste verwerking DAEB en Niet-DAEB vastgoed

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief
transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan
direct toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat
verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig  artikel 14 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in
bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde'). LEKSTEDEwonen hanteert voor haar onroerende zaken in exploitatie de basisversie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze
waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde
actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot
stand zou zijn gekomen.

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats. Daarbij
wordt door vergelijking met de full versie achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst
heeft gegeven die binnen een acceptabele bandbreedte van de full versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de
basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet bekend en niet
meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende
categorieën:
"  Woongelegenheden
"  Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
"  Parkeergelegenheden
"  Intramuraal zorgvastgoed

LEKSTEDEwonen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
woongelegenheden en parkeergelegenheden.
Voor BOG, MOG, intramuraal zorgvastgoed en onzelfstandige studentenhuisvesting  hanteert
LEKSTEDEwonen verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde omdat de
huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom.
Deze taxaties worden uitgevoerd door een taxateur welke ingeschreven staat in het Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde
methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande
kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde
die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt
verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening
van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van
vijftien jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en
parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario's: enerzijds op basis van het
doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal
vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
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Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of - vermeerdering van de marktwaarde van onroerende
zaken in exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich
voordoet. De waardevermindering of - vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het
resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed,
die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst
aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in
het actief verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord als Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen.

Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het worden verantwoord in de winst-
en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de
initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of
waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen
benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het
waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2019 een ook
voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening
mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
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Beleidswaarde

De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze
door de Autoriteit Wonen (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn voorgeschreven.

Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 
(kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van
LEKSTEDEwonen. De netto contantewaardeberekening van de marktwaarde wordt hiertoe aangepast op vier
onderdelen die duiding geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt, uitgaande van het beleid van
LEKSTEDEwonen, inzicht gegeven in de verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie.

Om tot de beleidswaarde te komen worden uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier
afslagen gehanteerd:
1  Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario 'doorexploiteren' (in plaats van de hoogste van
'doorexploiteren' en 'uitponden'). Er wordt bovendien in het geheel geen rekening gehouden met verkopen.
2  De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde
streefhuur in plaats van de markthuur. LEKSTEDEwonen hanteert in haar beleid een streefhuur van 70% van
de maximaal redelijke huurprijs bij eengezinswoningen en tussen de 70% en 82,5% bij appartementen. Bij
woningen waarvan de huidige huurprijs zich al boven de streefhuur bevindt wordt de huur niet verlaagd.
3  De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door een nominale
eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie).
De norm is gebaseerd op de geprognosticeerde (contant gemaakte)
kasstromen voor onderhoud uit de meerjarenbegroting 2021 welke ook zijn gebruikt voor de
verantwoordingsstukken dPi2020.
4  De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm die aansluit met de
jaarlijkse werkelijke uitgaven voor beheer en leefbaarheid in de 15-jaars DCF periode.
De norm is gebaseerd op de geprognosticeerde (contant gemaakte) kasstromen voor beheerkosten uit de
meerjarenbegroting 2021 welke ook zijn gebruikt voor de verantwoordingsstukken dPi2020.

De horizon die gehanteerd is bij de bepaling van de beleidsnormen bedraagt 15 jaar.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

LEKSTEDEwonen verkoopt woningen onder voorwaarden waarbij de koper een woning in erfpacht uitgegeven
krijgt met o.a. een terugkoopplicht voor LEKSTEDEwonen.
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Als gerealiseerde verkoop kwalificeren:
Verkopen waarbij LEKSTEDEwonen een plicht tot terugkoop heeft tegen (verwachte) reële waarde na het
verstrijken van een aanzienlijk deel van de geschatte levensduur.
Van deze verkopen wordt het verschil tussen de netto verkoopopbrengst en de boekwaarde op moment van
verkoop als resultaat verantwoord onder de post 'netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille'.

Als financieringstransactie kwalificeren:
Verkopen waarbij LEKSTEDEwonen een plicht tot terugkoop heeft tegen een vaste prijs, gebaseerd op de
verwachte reële waarde op terugkoopmoment.

Deze als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als volgt verwerkt:
 De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen

actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs; het verschil met de boekwaarde
op dat moment wordt verwerkt:
- Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de
betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde
waardestijging, en voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies;
- Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele waarde hoger
is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering tegen
historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel resterende overige
waardestijging als terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies;

 De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen
uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).

 De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de
geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele waardemutaties worden
verwerkt als 'Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten instelling verschuldigd
zou zijn indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou
moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als 'Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.

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

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen 
(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking
hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare
kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van
geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie
onder Waardering na eerste verwerking.

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed
tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het
nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.
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In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake
DAEB- en Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan
de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het
resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De
afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.

Grondposities

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van
huur- en eventueel koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, omvang en samenstelling van
deze projecten worden de grondposities beschouwd als vastgoedbelegging.

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na
eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de
huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De
veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige
waardeveranderingen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover LEKSTEDEwonen in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de
schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Andere deelnemingen

De andere deelnemingen waarop LEKSTEDEwonen geen invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en
financiële beleid, worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. Indien sprake is van een duurzame
waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van
de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens
vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met eventuele
bijzondere waardeverminderingen.

Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke
paragraaf Belastingen.

LEKSTEDEwonen Jaarrekening 2020 Pagina 16



Overige vorderingen

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

Amortisatie rente leningen

De overige financiële vaste activa worden bij een eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa

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

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke
schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële
actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt
beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het
moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het
teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

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

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Overige vorderingen

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

LEKSTEDEwonen Jaarrekening 2020 Pagina 17



Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen. Liquide middelen
worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen
indien zij in feite - zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide
middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden
als financiële vaste activa gerubriceerd.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan
de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

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

Voorziening pensioenen

LEKSTEDEwonen heeft één pensioenregeling, namelijk Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds
voor de Woningcorporaties, waarvan de belangrijkste kerntaken zijn:

LEKSTEDEwonen heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar 
(middelloonregeling).
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). LEKSTEDEwonen betaalt hiervoor premies waarvan de de
werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Ultimo 2020 is de beleidsdekkinggraad van het pensioenfonds 103,1%. Het pensioenfonds dient eind 2020 een
beleidsdekkingsgraad te hebben van 126,0%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. LEKSTEDEwonen
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door LEKSTEDEwonen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de voor de afwikkeling van de voorziening naar
verwachting noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder
anders is aangegeven. De stichting onderkent de volgende overige voorzieningen:
Kosten van herstel. Deze is gevormd ten tijde van de aanleg van een systeem van warmtekrachtopslag (WKO)
en dient als dekking voor de verplichte ontmanteling van de WKO installaties aan het einde van haar
levensduur.

Voorziening personeel

Vanaf 1 januari 2010 heeft een werknemer recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. De
werknemer bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij zijn loopbaanontwikkelingsbudget besteedt ten behoeve van
zijn loopbaanontwikkeling. Afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is van de corporatie
kan dit loopbaanontwikkelingsbudget oplopen tot maximaal € 4.500,- per werknemer. LEKSTEDEwonen heeft
voor het loopbaanontwikkelingsbudget een voorziening personeel getroffen ter grootte van de maximale
aanspraak die werknemers hierop kunnen doen.

Voorziening calamiteiten

De voorziening calamiteiten is getroffen voor schadevergoedingen die vanuit de warmtewet moeten worden
uitgekeerd in geval dat een warmte-installatie uitvalt. De voorziening wordt gevoed door een bijdrage vanuit de
vergoeding warmtekosten. Uitbetaling vindt plaats conform de richtlijnen van de warmtewet.

Belastingen

Latente belasting vorderingen en verplichtingen

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de
waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze
jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de
komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden
kunnen worden benut.

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen,
deelnemingen en joint ventures, tenzij LEKSTEDEwonen in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijk
verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal
aflopen.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen
zijn opgenomen onder de voorzieningen.

LEKSTEDEwonen Jaarrekening 2020 Pagina 19



Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde. Als disconteringsvoet voor de
contantmaking is het gemiddelde rentepercentage van het lang vreemd vermogen ad 3,05% (2019: 3,49%)
genomen, rekening houdend met een VPB effect van 25,00% voor de eerste twee jaar en daarna 21,7%.
Effectief wordt contant gemaakt tegen 2,29% (2019: 2,62%).

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de groep een in rechte
afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en de
uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met
winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit
worden geheven.

Acute belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende
belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Een eventueel
verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt verantwoord op basis van de bij
die transactie horende economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de
verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als rentelast
verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de
kortlopende schulden.

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting
die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer en de
specifieke contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de
verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende
schulden verantwoord.

In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en niet separaat verantwoord. Het effect van de
dergelijke contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effectieve rentevoet en de reële waarde ervan
wordt toegelicht in paragraaf 11.8.

Vooruitontvangen exploitatiebijdrage

De egalisatierekening heeft betrekking op de door de gemeente in 2013 afgekochte exploitatiebijdrage (netto
contant) over een periode van 40 jaar voor het project Brede School in Vianen. Jaarlijks wordt de
egalisatierekening vermeerderd met de voorcalculatorische rentevergoeding (4,75%) en na in gebruikname
verminderd met de onttrekking ten behoeve van de exploitatie.
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Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra
de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

LEKSTEDEwonen maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs
opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiele instrument is
afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien er geen
kostprijs hedge accounting wordt toegepast, wordt er door LEKSTEDEwonen een voorziening getroffen voor
een eventuele reële waarde van het derivaat die lager is dan de kostprijs.

LEKSTEDEwonen past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een
hedge-relatie, wordt dit door LEKSTEDEwonen gedocumenteerd. LEKSTEDEwonen stelt middels een test
periodiek de effectiviteit van de hedge-relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken
van het hedge-instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële
waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie Indien de kritische kenmerken van het
hedgeinstrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.

Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat
LEKSTEDEwonen  derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de
balans worden verwerkt.

Het ineffectieve deel van de hedge-relatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het
hedge-instrument een negatieve reële waarde heeft.
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6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het
oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk
toegelicht.

De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op basis van de
functionele indeling.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met
de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale
huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte
servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten
worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten-
verdeelstaat verantwoord.

Lasten onderhoudsactiviteiten 

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten
laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van
derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven
wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

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

Overheidsheffingen

De overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting worden verwerkt op het moment dat aan alle
voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
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Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren
van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke
kostensoort behoren. De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en
verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende organisatie- en financieringskosten

De uitgaven van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende organisatiekosten vanuit de
kostenverdeelstaat en rente in het kader van financiering worden hieronder verantwoord.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met
betrekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten
op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan
de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de
opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek
van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde.
Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de
verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de
vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder
wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder
voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op
terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste
economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden
verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden
in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de
vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder
voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop.

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot
investeringen in nieuwbouw en herstructurering. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die
ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.
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Opbrengsten en kosten overige activiteiten

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

Netto resultaat overige activiteiten 

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer voor derden
en VvE-beheer als ook opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op basis
van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen op inventaris vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte
gebruiksduur. Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Afshrijvingen op het bedrijfspand
vinden plaats volgens de annuïtaire methode. Over terreinen en op reële waarde gewaardeerde
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Lonen en salarissen en sociale lasten

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

Overige organisatiekosten 

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden
opgenomen onder Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de (salaris)kosten van
het management en de Raad van Commissarissen. 

Leefbaarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester),
leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners,
bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede
kansbeleid et cetera.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen,
beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals
inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in
de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke
rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
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Belastingen over de winst of het verlies

De belastingen over de winst of het verlies worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat
uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de
vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering. 
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een
latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële
en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente
belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor
verrekening. De latente langlopende en kortlopende belastingvorderingen worden opgenomen onder de
financiële vaste activa respectievelijk vorderingen onder de vlottende activa. Latente belastingverplichtingen
worden opgenomen onder de voorzieningen.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van
de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen,
schulden of overlopende passiva. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente
belastingverplichtingen en  vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde. Voor de berekening van
de contante waarde heeft de discontering plaats gevonden op basis van de netto rente en is rekening
gehouden met de levensduur van de activa en passiva waarop de latenties betrekking hebben.
De rentebate of -last voortkomend uit de afwikkeling van de contante waarde is opgenomen in de
belastingkosten (en is geen onderdeel van de financiële baten en lasten).

Aandeel in resultaat van deelnemingen 

Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de
deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van LEKSTEDEwonen. Het resultaat op deelnemingen
gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.

Toerekening baten en lasten

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een
kostenverdeelstaat op basis van een reële inschatting van de tijdsbesteding van de werknemers.
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7 Financiële instrumenten en risicobeheersing

LEKSTEDEwonen beschikt over een treasury statuut waarin opgenomen het financieel beleid vastgesteld door
de financiële commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder
voorwaarden toegestaan. Binnen het treasurybeleid van LEKSTEDEwonen dient het gebruik van afgeleide
financiële instrumenten ('derivaten') ter beperking van inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende
interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband
met de financierings positie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden
gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.

Valutarisico

LEKSTEDEwonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.

Renterisico

LEKSTEDEwonen loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen en
effecten  met name onder financiële vaste activa leningen u/g en overige effecten als gevolg van wijzigingen in
de marktrente. LEKSTEDEwonen maakt geen gebruik van derivaten om dit risico af te dekken.

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt LEKSTEDEwonen risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel
rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft LEKSTEDEwonen renteswaps gecontracteerd,
zodat zij per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt LEKSTEDEwonen een bewuste
keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen variabele rente onder
gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele rente effectief in een vaste rente wordt
omgezet. De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten: (a)
de financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de
tijd verspreiden van betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee
gemoeide kosten. Hierbij wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder 
(b) criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het aanttrekken van leningen met
een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige effectieve hedge te leiden, dat wil
zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan betaaldata van de
onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het derivaat gelijk
zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen.

Bij een stijging van de marktrente met 1% neemt de te betalen rente onder gelijk blijvende omstandigheden in
een jaar met € 0,88 miljoen  (2019: € 0,87 miljoen) toe.

Kredietrisico

LEKSTEDEwonen heeft geen significante  concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten en
effecten. LEKSTEDEwonen maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde kredietrisico te
spreiden. Limieten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en naleving daarvan wordt voortdurend
gemonitord.

Liquiditeitsrisico

Relevante indicatoren voor het liquiditeits en beschikbaarheidsrisico's die LEKSTEDEwonen loopt per
balansdatum zijn als volgt te onderscheiden:
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31-dec-20 31-dec-19
€ €

Langlopende schulden 89.294 87.081
Nog op te nemen variabele roll-over leningen 8.000 11.200
Reeds vastgestelde nog te storten leningen o/g 0 0
Aflossingsverplichting komend jaar 16.041 18.039

Per ultimo boekjaar maakt LEKSTEDEwonen geen gebruik van een kredietfaciliteit.

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien LEKSTEDEwonen zeker heeft gesteld dat
hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd.

De vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt constant gemonitord. Voor toegang tot de
kapitaalmarkt is LEKSTEDEwonen mede afhankelijk van het functioneren van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.

Breakrisico

Eind 2019 heeft LEKSTEDEwonen een Plan van aanpak tot herstructurering derivatenportefeuille opgesteld.
De herstructurering betreft het noveren en doorzakken van deze drie payer swaps van Deutsche Bank met
mandatory break clauses (MBC's).

Dit plan van aanpak is op 20 januari 2020 in haar vergadering door de Raad van Commissarissen
goedgekeurd. Het voorstel tot herstructurering is door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) samen met het
Waarborgsfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeeld. De Aw heeft op 16 januari 2020 vastgesteld dat
voldaan is aan de vereisten.

Door het herstructureren van de derivatenportefeuille is de hoofdsom aan derivaten teruggebracht van € 28
miljoen ultimo 2019 naar € 8 miljoen per ultimo 2020.

Beschikbaarheidsrisico

De maatregelen rondom de Verhuurderheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun
leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties.
LEKSTEDEwonen heeft haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op deze maatregelen dat de
beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en herfinanciering gecontinueerd wordt. LEKSTEDEwonen
voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en ander
financiële stakeholders worden gehanteerd. Doordat LEKSTEDEwonen minder afhankelijk wil zijn van een
beperkt aantal financiers is LEKSTEDEwonen doorlopend op zoek naar andere bronnen voor lange termijn
financiering. LEKSTEDEwonen heeft daardoor de mogelijkheid om niet-DAEB investeringen en aflossingen
van niet-DAEB leningen te financieren uit de positieve operationele kasstroom en de aanzienlijke kasstromen
verkopen uit bestaand bezit.

Reële waarde van financiële instrumenten

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

Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op
de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke
activa en verplichtingen.

Waardering vaste activa

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt
die kunnen worden gekwalificeerd als "intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd". Hiervan is sprake
wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders
aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling
en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp
fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.

De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door
bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.

Verwerking fiscaliteit

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft LEKSTEDEwonen een
aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over het verslagjaar 2019 door de fiscus
zullen worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:

 De waardebepaling van de ontwikkelrechten;
 Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
 De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
 Het vormen van een herinvesteringsreserve.
 Afwaarderingen bij sloop.

Dientengevolge kan de fiscale last over deze jaren nog wijzigingen ondergaan en kunnen belastinglatenties
een andere waarde hebben. Voor de jaren tot en met 2018 zijn definitieve aanslagen door de Belastingdienst
vastgesteld.
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9 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroom overzicht is opgesteld volgens de directe methode.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. In
het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationle, investerings- en
financieringsactiviteiten.

De kasstroom uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de
hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationale
activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige
schulden voorkomende verplichtingen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte
groepsmaatschappij zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in
geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs
respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt gepresenteerd als
een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.
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10 Grondslagen gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB

LEKSTEDEwonen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van LEKSTEDEwonen zien toe op:

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.
 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop LEKSTEDEwonen een exit strategie heeft

geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend;

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel niet-DAEB-verhuureenheden.

 Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van
vennootschapsbelasting worden toegerekend aan  de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale
resultaat, met toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling
qua aantal verhuureenheden. Latente belastingen voor compensabele verliezen worden opgenomen in
de tak waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van
waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-
tak op basis van de relatieve verdeling van het aantal verhuureenheden.
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11 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders aangegeven.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in

exploitatie

2020

x €1.000

2019

x €1.000

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Boekwaarde per 1 januari 464.585 436.136 36.260 35.753

Mutaties
Investeringen 27 866 - 43
Investeringen - oplevering nieuwbouw 15.086 12.485 - -
Investeringen - renovatie - 3.412 - -
Investeringen - aankoop - 378 427 741
Bijzondere waardemutaties 30.894 11.761 2.340 534
Buitengebruikstellingen en afstotingen -5.545 -453 -594 -811

Totaal mutaties 40.462 28.449 2.173 507

Boekwaarde per 31 december 505.047 464.585 38.433 36.260

DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
LEKSTEDEwonen heeft voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 26 woningen
bestemd zijn voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 5 woningen in het komend boekjaar worden
verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt in totaal € 1.195 en de boekwaarde op
basis van de marktwaarde € 849.
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Verstrekte zekerheden

Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het
WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek,
recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen
met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die
met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het
WSW een recht tot het vestigen van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door
het WSW geborgde financiering.

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de
omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de
geconsolideerde balans vermeld onder de Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa.
De woning aan de Dorpsweg 25 in Hagestein is hypothecair bezwaard.

DAEB Vastgoed in exploitatie en niet-DAEB Vastgoed in
exploitatie

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische
parameters. Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de onroerende
zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted
Cash Flow methode).
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario.

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de
DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele
woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de
huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij
mutatie is te liberaliseren.
- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het
minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.
- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

Omschrijving Aantal Aantal WOZ x 1.000 WOZ x 1.000
2020 2019 2020 2019

Sociaal bezit
Zelfstandige woningen 2.755 2.730 501.759 479.039
Onzelfstandige woningen 892 896 73.939 69.052
Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed 68 47 11.140 7.759

3.715 3.673 586.838 555.850

Commercieel bezit
Zelfstandige woningen 207 209 42.858 41.473
Onzelfstandige woningen 1 1 142 137
Garages/parkeerplaatsen 63 61 1.087 995
Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed 9 9 604 537

280 280 44.691 43.142

Totaal bezit 3.995 3.953 631.529 598.992
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Bedragen x € 1

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.
Prijsinflatie 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%
Looninflatie 2,50% 1,40% 1,95% 2,50% 2,50%
Bouw/onderhoudskosten 3,50% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50%
Leegwaardestijging 6,80% 7,40% 4,70% 2,00% 2,00%
Reguliere huurstijging boven inflatie zelfst. eenheden 1,00% 1,00% 1,20% 1,30% 0,50%
Reguliere huurstijging boven inflatie onzelfst. eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurderving (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%
Overdrachtskosten 2,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

De disconteringsvoet en het instandshoudingsonderhoud worden bepaald door middel van het handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde. 
De onderstaande gemiddelde disconteringsvoet is gehanteerd:

doorexploiterenuitponden
Woningen: 5,38% 5,65%
BOG: 8,00%  -

Instanthoudingsonderhoud Het instandhoudingsonderhoud is berekend zoals
gepubliceerd in het handboek modelmatig
waarderen, paraaf 5.2.5 vanaf bladzijde 45

Beheerkosten EGW € 458,00 per jaar
Beheerkosten MGW € 450,00 per jaar
Beheerkosten Studenteneenheid € 423,00 per jaar
Beheerkosten Zorgeenheid € 415,00 per jaar
Gemeentelijke OZB Gemeentelijke tarieven 2020 zoals gepubliceerd; 

uitgedrukt in % van de WOZ-waarde met peildatum 
1-1-2019

Belastingen, verzekeringen en overig zakelijke lasten 0,08% van de WOZ-waarde
Verhuurderheffing 0,526% voor het jaar 2021

0,527% voor het jaar 2022
0,501% voor het jaar 2023
0,502% voor het jaar 2024 e.v.

Mutatiekans bij doorexploiteren gemiddelde mutatiekans per waarderings-complex 
over de periode 2016-2020

Mutatiekans bij uitponden jaar 1 – indien er sprake is van een niet-
aangebroken complex – dan geldt een opslag van 2% 
op de mutatiekans voor door-exploiteren; 
jaar 2 tot en met 5 – de mutatiekans voor doorexploiteren
wordt gevolgd. Er wordt dus geen opslag toegepast. 
jaar 6 tot en met 15 – voor de laatste jaren van de DCF
periode geldt dat de hoogte van de mutatiekans wordt
verlaagd naar 70% van de mutatiekans die wordt gehan-
teerd in het doorexploiteerscenario. De mutaties die 
plaatsvinden betreffen alleen verkopen en geen
wederverhuur.
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Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.
Overdrachtsbelasting 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

De disconteringsvoet wordt bepaald door middel van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO zie handboek modelmatig waarderen 2020
Beheerkosten MOG 2 % van de markthuur
Beheerkosten BOG 3 % van de markthuur
Gemeentelijke OZB Gemeentelijke tarieven 2020 zoals 

gepubliceerd; uitgedrukt in een % van de
WOZ-waarde met peildatum 01-01-2019

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 0,12 % van de WOZ-waarde

Parameters parkeren

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.
Overdrachtskosten 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

De disconteringsvoet wordt bepaald door middel van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats € 54,00 per jaar
Instandhoudingsonderhoud garage € 179,00 per jaar
Beheerkosten parkeerplaats € 28,00 per jaar
Beheerkosten garage € 39,00 per jaar
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 0,023 % van de WOZ-waarde
Verkoopkosten per eenheid € 544,00

Toepassing vrijheidsgraden
LEKSTEDEwonen heeft voor een gedeelte van haar vastgoedbezit (bedrijfsmatig en maatschappelijk
onroerend goed) de full versie van het Handboek toegepast. De taxateur heeft hierbij gebruik gemaakt van de
vrijheidsgraden markthuur, leegwaarde en disconteringsvoet.
Voor de disconteringsvoet is gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden. Voor het BOG Vastgoed bedraagt deze
8% en voor de Woningen varieert deze tussen de 5,50% en 6,60%.

Beleidswaarde
De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze
door de Autoriteit Wonen (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (‘WSW’) zijn voorgeschreven.
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De normen voor onderhoud en beheer zijn per complex gedifferentieerd en als zodanig verwerkt bij de
berekening van de Beleidswaarde per 31 december 2020.
De normen voor onderhoud en beheer berekend op basis van de posten vanuit de resultatenrekening van de
meerjarenbegroting. De uitkomsten van de resultatenrekeningen worden in een rekentool geïmporteerd. Deze
rekentool is afkomstig van Qonsio, een bedrijf dat is gespecialiseerd in software voor woningcorporaties. Deze
tool stelt ons in staat om normen per complex te berekenen.

In onderstaande tabel worden de parameters gepresenteerd die gebruikt zijn bij de bepaling van de
beleidswaarde 2020.

Om tot de beleidswaarde te komen worden uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier
afslagen gehanteerd:

1.  Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario 'doorexploiteren' (in plaats van de hoogste van
'doorexploiteren' en 'uitponden'). Er wordt bovendien in het geheel geen rekening gehouden met verkopen.
2.  De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde
streefhuur in plaats van de markthuur. LEKSTEDEwonen hanteert in haar beleid een streefhuur van 70% van
de maximaal redelijke huurprijs bij eengezinswoningen en tussen de 70% en 82,5% bij appartementen. Bij
woningen waarvan de huidige huurprijs zich al boven de streefhuur bevindt wordt de huur niet verlaagd.
3.  De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door een nominale
eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie).
De norm is gebaseerd op de geprognosticeerde (contant gemaakte) kasstromen voor onderhoud uit de
meerjarenbegroting 2021 welke ook zijn gebruikt voor de verantwoordingsstukken dPi2020.
4.  De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm die aansluit met de
jaarlijkse werkelijke uitgaven voor beheer en leefbaarheid in de 15-jaars DCF periode.
De norm is gebaseerd op de geprognosticeerde (contant gemaakte) kasstromen voor beheerkosten uit de
meerjarenbegroting 2021 welke ook zijn gebruikt voor de verantwoordingsstukken dPi2020.
De normen voor onderhoud en beheer zijn per complex gedifferentieerd en als zodanig verwerkt bij de
berekening van de Beleidswaarde per 31 december 2020.

De normen voor onderhoud en beheer berekend op basis van de posten vanuit de resultatenrekening van
meerjarenbegroting. De uitkomsten van de resultatenrekeningen worden in een rekentool geïmporteerd. Deze
rekentool is afkomstig van Qonsio, een bedrijf dat is gespecialiseerd in software voor woningcorporaties. Deze
tool stelt ons in staat om normen per complex te berekenen.

In onderstaande tabel worden de parameters gepresenteerd die gebruikt zijn bij de bepaling van de
Beleidswaarde 2020.

Scenario Type bezit Classificatie Gem. discontering Gem. discontering Gem. beleidshuur Gem. beleidshuur
2020 2019 2020 2019

Woningen DAEB 5,75% 5,92% 536,46 530,25
Niet DAEB 5,78% 5,98% 1.007,13 995,90

Scenario Type bezit Classificatie Gem. onderhouds Gem. onderhouds Gem. beheerskst Gem. beheerskst
norm 2020 norm 2019 2020 2019

Woningen DAEB 1.659,43 1.440,48 1.194,01 1.099,25
Niet DAEB 1.957,16 1.972,55 1.343,75 1.251,62
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De afslag beschikbaarheid is een negatieve afslag. Doordat in de beleidswaarde gekozen wordt voor
doorexploiteren vervalt de 8% overdrachtsbelasting uit het uitpondscenario. Dit resulteert in een hogere 
waardering met als gevolg een negatieve afslag.

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het
Handboek en bedraagt per 31 december 2020 € 268,9 miljoen (31 december 2019 € 293,8 miljoen).

DAEB vastgoed
in exploitatie

x €1.000

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

x €1.000

Marktwaarde per 31 december 2020 505.047 38.433

Negatieve afslag beschikbaarheid (doorexploiteren) 38.022 4.163
Afslag betaalbaarheid (huur) -213.976 -2.227
Afslag kwaliteit (onderhoud) -39.174 -2.160
Afslag beheer (beheerkosten) -55.615 -3.604

Totaal aanpassingen -270.743 -3.829

Beleidswaarde per 31 december 2020 234.305 34.604
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Sensitiviteitsanalyse beleidswaarde

Ultimo 2020 is de beleidswaarde € 268,9 miljoen. Ter vergelijking de bedrijfswaarde ultimo 2019 bedraagt
€ 286,7 miljoen.

Bij de sensitiviteitsanalyse willen we de effecten van onderstaande aanpassingen zichtbaar maken:
 Aanpassing van de disconteringsvoet met +/- 0,5%
 Aanpassing van de norm onderhoud met +/- € 100
 Aanpassing van de norm algemeen beheer met +/- € 100
 Aanpassing van de streefhuur met +/- € 25

In de onderstaande tabel staan de effecten vermeld.

Omschrijving Bedragen x € 1.000
Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing disconteringsvoet (0,5% hoger) -23.520

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing disconteringsvoet (0,5% lager) 28.327

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing norm onderhoud -/- € 100 12.227

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing norm onderhoud +/+ € 100 -12.503

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing norm algemeen beheer -/- € 100 12.247

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing norm algemeen beheer +/+ € 100 -12.249

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing streefhuur +/+ € 25 16.465

Beleidswaarde ultimo 2020 268.909
Effect aanpassing streefhuur -/- € 25 -18.557
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Overige vastgoedbeleggingen

Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden 

Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

2020

x €1.000

2019

x €1.000

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Boekwaarde per 1 januari 11.569 12.107 4.942 6.375

Mutaties
Investeringen - - 15.551 16.674
Investeringen - oplevering nieuwbouw - - -15.086 -12.485
Investeringen - renovatie - - - -3.412
Buitengebruikstellingen en afstotingen -590 -948 - -
Bijzondere waardeverminderingen 1.461 410 - -
Aanpassing marktwaarde 1 - -1.719 -2.113
Overige mutaties - - 1.713 -97

Totaal mutaties 872 -538 459 -1.433

Boekwaarde per 31 december 12.441 11.569 5.401 4.942

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

In de post vastgoed in ontwikkeling zijn strategische grondaankopen ad € 534 (2019: € 534) begrepen,
met het oog op ontwikkeling van vastgoedprojecten en waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke
projectontwikkeling. Het zijn voornamelijk materiële vaste activa, nog niet dienstbaar aan de
bedrijfsuitoefening. Zodra de grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt
herrubricering plaats naar de betreffende actiefposten. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 49 (2019: 52) eenheden opgenomen.
Alle eenheden zijn verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contractvormen die de
goedkeuring van de Minister hebben.
Alle contracten zijn gebaseerd op het "Koopgarant"-principe waarbij de koper een woning in erfpacht
uitgegeven krijgt met o.a. een terugkoopplicht voor LEKSTEDEwonen. De contractueel overeengekomen
afslag op de marktwaarde ligt tussen 10% en 17%.
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Onroerende en roerende
zaken ten dienste van de

exploitatie

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Boekwaarde per 1 januari 2.197 2.021

Mutaties
Investeringen 172 541
Desinvesteringen -45 -105
Afschrijving desinvesteringen - -7
Afschrijvingen -334 -253

Totaal mutaties 2020 -207 176

Boekwaarde per 31 december 1.989 2.197

Het onroerend goed (in exploitatie en in ontwikkeling) is voor 19% (2019: 21%) gefinancierd met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Behoudens hetgeen hieronder is vermeld zijn er geen
hypothecaire zekerheden afgegeven.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft LEKSTEDEwonen gevraagd om, in voorkomende
gevallen, een hypotheek te vestigen op dat deel van het woningbezit dat als onderpand bij het WSW is
aangemeld middels een overeenkomst tot lastgeving. Tot aan de dagtekening jaarrekening heeft het WSW
van deze volmacht geen gebruik gemaakt.
De woning aan de Dorpsstraat 25 in Hagestein is hypothecair belast ten gunste van het Nationaal
Restauratiefonds voor een bedrag van € 61 duizend.

Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag
van € 14,1 miljoen. Ingebruikname zal in het volgende boekjaar plaatsvinden. Het betreft verplichtingen die zijn
aangegaan voor het realiseren van nieuwbouw in de wijk Hoef en Haag en in Bunnik.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de
lineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de
componentenbenadering en gebaseerd op de volgende verwachte gebruiksduur:

- bedrijfsterreinen: geen afschrijving;
- automatisering: 3 jaar;
- bedrijfsauto's: 3 jaar;
- inventaris kantoor: 5 of 10 jaar;
- kantoorgebouw (componentenbenadering):
- grond: geen afschrijving;
- casco: 50 jaar;
- liftinstallaties: 20 tot 25 jaar;
- verwarmingsinstallaties: 20 jaar.
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2. Financiële vaste activa

Deel-
nemingen in
groepsmaat-
schappijen

x €1.000

Latente
belasting-

vordering(en)

x €1.000

Amortisatie
rente leningen

x €1.000

Totaal

x €1.000

Stand per 1 januari 2020 164 78 - 242
Mutatie 106 12 - 118
Dotatie - - 1.054 1.054

Stand per 31 december 2020 270 90 1.054 1.414

Alle financiële vaste activa hebben een looptijd langer dan 1 jaar.
Per 1 oktober 2020 is deelname in Lekstede Energie B.V. beeïndigd en is de B.V. geliquideerd.
LEKSTEDEwonen zet de activiteiten van de B.V. voort.

Deelnemingen
Eigen vermogen

Groepsmaatschappijen + nettovermogenswaarde Resultaat per 31
Naam, statutaire zetel Aandeel boekjaar december 2019 Boekwaarde

Vereenigd Belang Holding B.V. 100% -1 270 270
te Vianen

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Latente belastingvordering(en)

Latente belastingvorderingen 90 78

LEKSTEDEwonen vormt tezamen met Vereenigd Belang Holding B.V. een fiscale eenheid. De berekening van
de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven.

Amortisatie rente leningen

Amortisatie rente leningen u/g (boeterente) 1.054 -

Amortisatie rente leningen u/g (boeterente)

In verband met vervroegd aflossen van langlopende leningen o/g is rente geactiveerd en wordt daarmee
toegerekend aan het restant van de looptijd van de nieuwe lening. Het deel van de afkoopsom welke boven de
nominale waarde van het financieel actief uitkomt, wordt geactiveerd. Deze geamortiseerde rente wordt daarna
toegerekend aan het restant van de looptijd van de nieuwe lening. Deze methode is toegepast op zowel de
vervroegd afgeloste leningen o/g die daarna zijn geherfinancierd als voor de afloop van de swap in combinatie
met de fixatie van de gekoppelde roll-over lening.
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31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Overige effecten

Aandelen Woningnet N.V. 1 1

De overige effecten bestaan uit 101 aandelen van Woningnet N.V.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 189 -
Overige voorraden 93 91

283 91

4. Overige vorderingen

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde vorderingen op groepsmaatschappijen, hebben
een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde,
gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn
gevormd.

Huurdebiteuren

Huurdebiteuren 163 173

163 173
Voorziening wegens oninbaarheid -47 -33

116 140

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Stichting SWRU 7 9

De Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) heeft als doel uitvoering te geven aan een 
evenwichtige verdeling van de woonruimten in de regio Utrecht. 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5 3

Overige vorderingen

Overige debiteuren 39 318

Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.
Er zijn geen leningen verstrekt aan de bestuurder en/of leden van de Raad van Commissarissen.

Overlopende activa

Verhuurderheffing 23 60
Overlopende activa 749 107

transporteren 772 167
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31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Transport 772 167

Overige - 175

772 341

5. Liquide middelen

Rekening-courant bank 994 2.606

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Herwaarderingsreserve

DAEB vastgoed in exploitatie 245.062 215.253
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 23.653 21.182

268.714 236.435

DAEB
vastgoed in
exploitatie

x €1.000

Niet DAEB
vastgoed in
exploitatie

x €1.000

Totaal

x €1.000

Stand per 1 januari 2020 215.253 21.182 236.435
Realisatie uit hoofde van verkoop -7.543 -124 -7.668
Gerealiseerd door nieuwbouw/aankoop 16.804 427 17.231
Niet gerealiseerde herwaardering 20.521 2.168 22.689
Overige mutaties 27 - 27

Stand per 31 december 2020 245.062 23.653 268.714

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Stand per 1 januari 236.435 224.461
Realisatie uit hoofde van verkoop -7.668 -155
Gerealiseerd door nieuwbouw 17.231 14.021
Niet gerealiseerde herwaardering 22.689 -7.945
Overige mutaties 27 6.053

Stand per 31 december 268.714 236.435

Overige reserves

Stand per 1 januari 150.682 142.309
Resultaatbestemming boekjaar 41.935 20.346

192.617 162.656
Mutatie herwaarderingsreserve -32.280 -11.973

Stand per 31 december 160.338 150.682

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van LEKSTEDEwonen stelt de stichting zich ten doel om uitsluitend
op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.
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7. Voorzieningen

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Onrendabele investeringen en herstructureringen

Onrendabele investeringen en herstructureringen 9.390 7.160

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

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Onrendabele investeringen en herstructureringen

Stand per 1 januari 7.160 9.064
Dotatie 5.161 3.385
Onttrekking -2.931 -5.289

Stand per 31 december 9.390 7.160

Overige voorzieningen

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Onder de overige voorzieningen zijn de volgende voorzieningen
opgenomen:

Voorziening personeel 112 116
Voorziening calamiteit warmtelevering 11 11

123 127

8. Langlopende schulden

Aflossings Resterende Resterende
verplichting looptijd > 1 looptijd > 5

31-12-2020 2021 jaar en < 5 jaar jaar
€ € € €

Schulden/leningen kredietinstellingen 104.335 16.041 18.128 70.166
Vooruit ontvangen exploitatiebedragen 5.455 -24 -42 5.521
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden 12.246 500 1.500 10.246
Waarborgsommen 68 - - 68

122.104 16.517 19.586 86.001
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Het vervalschema van de schulden kredietinstellingen in de jaren 2 t/m 5 is hieronder weergegeven:

Aflosbaar Aflosbaar Aflosbaar Aflosbaar
over 2 jaar over 3 jaar over 4 jaar over 5 jaar

Schulden/leningen kredietinstellingen 8.041 10.042 44 5.046
8.041 10.042 44 5.046

Schulden/leningen kredietinstellingen

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Leningen o/g

Schulden / leningen kredietinstellingen 88.295 87.081

31-dec-20 31-dec-19
€ €

Langlopende schulden 89.294 87.081
Nog op te nemen variabele roll-over leningen 8.000 11.200
Reeds vastgestelde nog te storten leningen o/g 0 0
Aflossingsverplichting komend jaar 16.041 18.039

Van de leningen kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 111.231 opgenomen waarvoor WSW 
borging is verkregen. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Onder de leningen is voor een bedrag van € 8.000 aan een zogenaamde basisrentelening opgenomen. 
Deze basisrentelening heeft als stortingsdatum 15 juli 2011, maar het principe van de basisrente is 
ingegaan op 1 augustus 2013. 
Op deze lening wordt vanaf 1 augustus 2013 een vaste basisrente betaald van 3,765%. De credit spread 
die op deze lening wordt betaald is per 1 augustus 2018 herzien. Voor de huidige lening is de credit 
spread 0,19%. De eerstvolgende herziening van de spread is 1 augustus 2025.

Als op het moment van credit spreadherziening geen overeenstemming met de kredietinstelling wordt 
bereikt over de hoogte ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald gelijk 
aan de netto contante waarde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening 
overeengekomen basisrente.

Leningen kredietinstellingen
Hieronder zijn begrepen leningen van verschillende kredietinstellingen. Deze leningen hebben de 
volgende kenmerken:
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31-12-2020 31-12-2019
€ x 1.000 € x 1.000

Vastrentende leningen:
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 93.231 79.268
Gemiddelde rente 3,05% 3,32%
Gemiddelde looptijd 15,54 11,5
Marktwaarde excl. opgelopen rente 140.927 103.036

Leningen met variabele rente:
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum 18.000 37.000
Gemiddelde rente (excl. spraed) 0,06% 0,01%
Gemiddelde looptijd 2,37 2,64
Marktwaarde excl. opgelopen rente 18.000 37.000

Voor de variabel rentende leningen is per ultimo boekjaar voor € 8.000 aan 
renteswap aangegaan om het variabel renterisico op deze leningen af te dekken.

Reële waarde leningenportefeuille
Per ultimo 2020 bedraagt de reële waarde van de leningenportefeuille € 158.927
(2019: € 140.036). De waarde 2020 is berekend tegen swapcurve op basis van
de 6-maands Euribor op 31 december 2020 11.59 uur.

Marktwaarde  derivaten d.d. 31-dec-2020

Tegenpartij Hoofdsom
Vaste
rente

Variabele
rente Startdatum Einddatum Break

ABN AMRO 8.000.000 3,960% EUR 6M 01-10-2012 01-10-2022
8.000.000 3,960%

Tegenpartij
MW incl
opg. rente Eff. Hedge

Marktwaarde
Bij 1,0% 
rentedaling

Marktwaarde
Bij 2,0% 
rentedaling Duration Looptijd

ABN AMRO -722.282 100% -855.381 -992.314 1,47 1,76
-722.282 -855.381 -992.314 1,47 1,76
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MaTC (Mandatory Termination Clause)
Per ultimo boekjaar zijn er geen renteswaps met een Mutual Termination Clause. 

Toezichtbelemmerde bepalingen
Binnen de afgesloten derivatencontracten zijn geen toezichtbelemmerende bepalingen opgenomen in de
zin van artikel 5 van de Beleidsregel d.d. 5 september 2012.

De marktwaarde van de derivaten inclusief opgelopen rente bedraagt per balansdatum € 722 negatief
(2019: € 12.724 negatief). De markwaarde is berekend met behulp van de rentecurve van 31 december
2020 11.59 uur.

Het effect van het variabele deel van de swaps op de variabele renteleningen is dat er geen renterisico 
meer wordt gelopen over dit deel van de (toekomstige) financieringen. Wel is er sprake van een risico op 
de spread. Exclusief deze spread komt de gemiddelde vaste swaprente uit op 3,96% (2019: 3,502%). De 
duration van de swapportefeuille bedraagt 1,76 jaar.

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Vooruitontvangen exploitatiebijdrage

Stand per 1 januari 5.426 5.484
Toegerekende rente 258 256
Vrijval ten gunste van exploitatie -229 -314

Langlopend deel per 31 december 5.455 5.426

De vooruitontvangen exploitatiebijdrage heeft betrekking op een in 2013 afgekochte exploitatiebijdrage (netto
contant) over een periode van 40 jaar voor het project Brede School in Vianen. Na oplevering is jaarlijks een
bedrag onttrokken ten gunste van de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de egalisatierekening 4,75% rente
toegerekend.

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden 12.246 11.487

LEKSTEDEwonen Jaarrekening 2020 Pagina 47



Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 10.341 11.220
Vermeerderingen / verminderingen 1.146 821

Stand per 1 januari 11.487 12.041

Saldo: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden -588 -880
Opwaarderingen 1.347 326

Stand per 31 december 12.246 11.487

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 9.753 10.341
Vermeerderingen / verminderingen 2.493 1.146

Stand per 31 december 12.246 11.487

Waarborgsommen

Ontvangen waarborgsommen 48 48

Boekwaarde per 1 januari 48 48

Mutaties
Toegevoegde waarborgsommen 19 1
Uitbetaalde waarborgsommen - -1

19 -

Ontvangen waarborgsommen 68 49
Toegevoegde waarborgsommen - -1

Boekwaarde per 31 december 68 48

De waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten aangaande bedrijfsruimten van
huurders ontvangen en dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde
achterstallige huur  en mutatiekosten. De waarborgsommen worden bij beëindiging van de
huurovereenkomst verrekend.

9. Kortlopende schulden

31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Schulden/leningen kredietinstellingen 16.041 18.039
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31-12-2020

x €1.000

31-12-2019

x €1.000

Schulden aan leveranciers

Schulden aan leveranciers 567 1.063
Schulden aan kredietinstellingen 19 693

586 1.756

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 1.656 1.411

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 40 41
Belasting en premies sociale verzekeringen 180 559

221 600

Schulden terzake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen 35 30

Overlopende passiva

Niet vervallen rente 1.668 1.255
Vooruitontvangen huurbedragen 251 180
Reservering financiele afwikkeling nieuwbouw 326 372
Overige overlopende passiva 1.530 1.216

3.775 3.023

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

WSW obligoverplichting

Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft LEKSTEDEwonen een obligo verplichting jegens
het WSW van 3,85% van de restschuld van de door LEKSTEDEwonen opgenomen, door het
WSW geborgde leningen. Ultimo 2020 bedraagt dit obligo € 4.1 miljoen. Indien het WSW dit
obligo zou opeisen dient LEKSTEDEwonen het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over
te maken. LEKSTEDEwonen verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen
voldoen door het nog niet benutte deel van het bestaande financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig een
aanvullende lening aan te trekken binnen het aanwezige borgingsplafond.

Aan het WSW is via een notariële akte een recht om hypotheek verstrekt waarmee het WSW in voorkomende
gevallen over kan gaan tot het vestigen van hypotheek op het onroerend goed.

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw tot een bedrag van € 14.1 miljoen. Deze
verplichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling in een periode van 1 jaar ná balansdatum.
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Automatisering

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van automatisering als volgt te specificeren:
Binnen één jaar:  €  451
Tussen een en vijf jaar  € 1.666
Meer dan vijf jaar  €     251

Verbonden ondernemingen

Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overwegende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

In 2003 is Vereenigd Belang Holding B.V. opgericht. LEKSTEDEwonen heeft daarin een 100% belang.

LEKSTEDEwonen heeft nog de volgende verbindingen met een ondergeschikt belang.

In 2001 is WoningNet N.V. opgericht. WoningNet is het bedrijf dat het woonruimteverdelingssysteem in de
regio exploiteert. LEKSTEDEwonen heeft 101 aandelen in bezit die een waarde vertegenwoordigen van € 1.

Niet-verwerkte activa en verplichtingen

Heffing voor saneringssteun

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd.
Het WSW heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2021-2025 aangegeven dat rekening gehouden
moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2021 tot en met 2025 van jaarlijks 1,0% van de
jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie
dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:

- 2021: € 199;
- 2022: € 197;
- 2023: € 201;
- 2024: € 206;
- 2025: € 203;

Deze heffing hoeft volgens de Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting niet als verplichting
in de balans te worden opgenomen.

Verhuurderheffing

LEKSTEDEwonen zal naar verwachting de komende jaren € 2,7 miljoen oplopend naar € 3,6 miljoen per jaar
moeten afdragen aan verhuurderheffing.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Vestia-deal
Op het Aedes-congres van 9 februari 2021 heeft een ruime meerderheid van de corporatiebestuurders
ingestemd met het verzoek van Aedes om solidair te zijn met Stichting Vestia en een financiële bijdrage te
leveren om de problemen van Stichting Vestia, primair de hoge rentelasten en de hoge marktwaarde van de
leningen, op te lossen. Per heden is nog geen sprake van een concrete (financiële) invulling van deze
verklaring van solidariteit, maar in het voorstel dat is opgesteld door Vestia is opgenomen dat corporaties hun
eigen leningen met lage rentes uitruilen met leningen van Vestia die een hogere rente kennen waardoor per
saldo een herverdeling van de rentelasten tussen de corporatie en Vestia plaatsvindt.

Deze gebeurtenis na balansdatum geeft geen nadere informatie op de feitelijke situatie per balansdatum en is
om die reden niet in de jaarrekening verwerkt.

Eenmalige huurverlaging
Op 1 december 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet eenmalige huurverlaging aangenomen.
De wet voorziet in een eenmalige huurverlaging voor huurders (huishoudens) met een inkomen onder de
inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij
krijgen in 2021 eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens. De eenmalige huurverlaging wordt
gecompenseerd door een vermindering van de verhuurderheffing.

Het betreft een gebeurtenis in het boekjaar die deels in de jaarrekening is verwerkt: de algemene vermindering
van de verhuurderheffing is reeds ingerekend in de marktwaarde en de beleidswaarde. Omdat de corporatie-
specifieke uitwerking van de eenmalige huurverlaging pas medio 2021 inzichtelijk zal worden is in de
jaarrekening nog geen rekening gehouden met die huurverlaging. Het is onze verwachting dat het effect
daarvan overigens niet materieel zal zijn voor het beeld van de jaarrekening.

Huurbevriezing sociale huurwoningen
Op 9 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een voorstel tot het maximeren van de
huurverhoging in de gereguleerde sector op 0% voor 2021. Dat betekent dat komend jaar voor het
gereguleerde deel van het bezit geen huurverhoging doorgevoerd kan worden.
Hiertegenover staat het voornemen van de minister deze inkomstenderving te compenseren door een
vermindering van de verhuurderheffing.

Deze gebeurtenis na balansdatum geeft geen nadere informatie op de feitelijke situatie per balansdatum en is
om die reden niet in de jaarrekening verwerkt.
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12 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders aangegeven.

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

2020

x €1.000

2019

x €1.000

10. Huuropbrengsten

Woningen en woongebouwen 25.238 24.380
Onroerende zaken niet zijnde woningen 899 916

26.137 25.296
Af: Huurderving wegens leegstand -85 -109
Af: Huurderving wegens oninbaar -7 -16
Huurderving afkoop derden -32 -17
Incasso/Gerechtelijke kosten -110 -45

25.903 25.110

De te ontvangen "nettohuur" (exclusief huurderving) is gewijzigd als gevolg van :
- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering tot een
bedrag van € 411.
- het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen tot een
bedrag van € 464.
- vermindering van de huren door het uit exploitatie gaan van woningen door verkoop en/of  sloop voor een
bedrag van € -37.

Specificatie huuropbrengsten:
Gemeente Vianen en kernen 21.570 20.969
Gemeente Utrecht 3.183 3.115
Gemeente Houten 317 310
Gemeente Leerdam 426 477
Gemeente Bunnik 407 238

25.903 25.110

11. Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten 2.665 2.476
Overige baten leveringen en diensten 108 35

2.774 2.511

12. Lasten servicecontracten

Waterverbruik 27 25
Gasverbruik 610 577
Exploitatiekosten warmtemeting 47 48
Elektra kosten 223 200
Algemeen beheer en administratie 38 36
Overige lasten 718 370
Doorberekende onderhoudslasten 542 709
Afschrijvingen 149 144

2.355 2.109
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De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende
zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk,
aangepast.
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders voor de leveringen en diensten over het voorgaande jaar. Een
deel van de servicekosten wordt niet afgerekend, het gaat dan met name om all-in contracten met de
University College Utrecht.

2020

x €1.000

2019

x €1.000

13. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten 142 1.382
Toegerekende organisatiekosten 2.278 1.913
Duurzaamheid - 146

2.420 3.441

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige
bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij
wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen 1.892 1.887
Sociale lasten 292 324
Pensioenlasten 292 274

2.476 2.485

Van deze kosten is in 2020 een bedrag van € 2.278 (2019: € 1.913) toegerekend aan lasten verhuur en
beheeractiviteiten. Het restant is toegerekend aan activiteiten welke niet rechtstreeks met verhuur en beheer te
maken hebben zoals projectontwikkeling, verkopen en overhead. 

Personeelsleden

Bij LEKSTEDEwonen waren in 2020 gemiddeld 39 werknemers in dienst (2019: 39). Het aantal fulltime
equivalenten bedroeg in 2020 gemiddeld 35,8. (2019: 35,5). Deze werknemers waren 2020 allen in Nederland
werkzaam (2019: idem).

Toerekening organisatiekosten

De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van het aantal fte (2019:
idem). Op basis hiervan is onderstaande verdeelstaat toegepast op de toe te rekenen organisatiekosten:

14. Lasten onderhoudsactiviteiten

Planmatig onderhoud 2.200 2.068
Mutatieonderhoud 519 714
Reparatieverzoek 1.641 814
Toegerekende organisatiekosten 649 -

5.009 3.596

15. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.507 1.621
Verhuurderheffing 2.794 2.618

4.301 4.239
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NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

16. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Voor het verkochte DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in
verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de
boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.
Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve
beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

Verkoop huurwoningen 9.096 2.808
Verkoopkosten huurwoningen -22 -59

9.074 2.749

17. Toegerekende organisatiekosten

Toegerekende organisatiekosten huurwoningen 11 9

18. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Boekwaarde huurwoningen 6.178 1.976

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

19. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Afwaardering vastgoed -5.263 -3.225
Terugname afwaardering vastgoed 3.102 3.018

-2.161 -207

20. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed in
exploitatie 2.340 534
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie 30.894 11.762

33.234 12.296

Ten opzichte van 2019 is er sprake van een sterke toename. Dit heeft te maken met gunstige
marktomstandigheden en gewijzigde uitgangspunten in het Handboek Marktwaardering 2020.

21. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

Herwaardering activa 114 23

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

22. Opbrengst overige activiteiten

Overige baten 208 50
Overige opbrengsten - 1

208 51
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2020

x €1.000

2019

x €1.000

23. Overige organisatiekosten

Overige organisatiekosten 212 214

24. Leefbaarheid

Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 387 370

Betreft uitgaven voor leefbaarheid in 2019 € 370 (2018 € 385).

Financiële baten en lasten

25. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige renteopbrengsten 27 19
Doorberekende rente leveringen en diensten 22 24

48 43

26. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten Rekening courant -1 -4
Rente egalisatierekeningen -258 -256
Rentelasten leningen o/g -3.384 -3.773
Borgstellingsvergoedingen WSW -30 -28
Overige rentelasten -1 -1

-3.673 -4.062

27. Belastingen

Schattingen

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels
volgens de door de sector met de Belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De
toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar.
Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de
toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale
winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal
blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om
die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen
onderhevig zijn.

Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en verliesrekening bestaat uit de
volgende componenten:

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Mutatie latente belastingen 12 7
Acute belastingen -2.750 -2.133

-2.738 -2.126

De acute belastinglast is als volgt bepaald:
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Resultaat voor belastingen 44.647
Resultaat deelnemingen 26
Winst voor belasting 44.673

Permanente verschillen 
Gemengde kosten 7
Investeringsaftrek -16

-9
Resultaat voor tijdelijke verschillen 44.664

Tijdelijke verschillen
Dotatie herinvesteringsreserve -1.820
Afschrijving MVA in exploitatie -556
Hogere afschrijving kantoorpand -10
Commerciële overige waardeveranderingen -31.188
Fiscale activering rente projecten MVA in ontwikkeling 100
Fiscale op- en afwaardering WOZ 638
Boekwinst -1.055
Fiscale correctie korting verhuurdersheffing 60
Rente -25
Resultaat deelnemingen -26

-33.882
Belastbare Winst 10.782
Verliesverrekening 0
Belastbaar bedrag 10.782

VPB 16,5% over € 200 -33
VPB 25,0% over € 10.582 -2.645
Acute belastingen 2020 (effectief 6%) -2.678
Naheffing VPB 2017 10
Naheffing VPB 2018 -82

-72

Totaal acute belastingen -2.750

28. Resultaat deelnemingen

2020

x €1.000

2019

x €1.000

Aandeel resultaat Lekstede Energie B.V. 26 -85
Aandeel resultaat Belang Holding B.V. - -1

26 -86
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13 OVERIGE INFORMATIE

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Raad van Commissarissen vergadering gehouden op 10 mei 2021.
De Raad van Commissarissen heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.

Bestemming van het resultaat 2020

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 als volgt te bestemmen:

2020

x €1.000

Resultaat 41.935

Toevoeging overige reserves 41.935

Vooruitlopend op de vaststelling door de Raad van Commissarissen is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.

Accountantshonoraria

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountsorganisatie
en het gehele netwerk waartoe deze accountantorganisatie behoort, zijn als volgt voor groep:

BDO PWC Totaal
2020 2019 2020 2019 2020 2019

€ x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Onderzoek van de jaarrekening 82 81 0 0 82 81
Advieskosten op fiscaal terrein 0 0 71 70 71 70

Bestuurders en commissarissen, bedragen x € 1

Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:
  - bestuurders en voormalige bestuurders € 148.146 (voorgaand jaar € 149.846 )
- commissarissen en voormalige commissarissen € 57.406 (voorgaand jaar € 59.950)

De bezoldiging van bestuurders omvat
 periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie

en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden),
 beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT)
 uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en
 winstdelingen en bonusbetalingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2020 LEKSTEDEWONEN

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op LEKSTEDEwonen. Het voor LEKSTEDEwonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 147.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 E. de Groot

Functiegegevens directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 125.701
Beloningen betaalbaar op termijn 22.446

Subtotaal 148.147

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 147.000

-/- Onverschuldig betaald bedrag -

Bezoldiging 148.147

Gegevens 2019

Functiegegevens directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1,0

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 128.189
Beloningen betaalbaar op termijn 21.657

Subtotaal 149.846

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 142.000

Bezoldiging 149.846

De bezolding 2020 van de directeur/bestuurder is € 1.146 hoger dan het toegestane WNT-maximum. Er wordt
gebruik gemaakt van de overgangsregeling. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 A.H. Brouwer
M.M.A.
Rovers

N.A.A.
Jansen

Functiegegevens Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 16.950 11.300 11.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.050 14.700 14.700
-/- Onverschuldig betaald bedrag - - -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1 A.H. Brouwer
M.M.A.
Rovers

N.A.A.
Jansen

Functiegegevens Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 16.350 10.900 10.900
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.300 14.200 14.200
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Gegevens 2020

Bedragen x € 1 C.N. Siewers S. Klop A. Nijhuis

Functiegegevens Lid RvC Lid RvC Lid RvC

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-/1 - 15/4 1/1 - 31/12 16/9 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 3.260 11.300 3.296
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 4.257 14.700 4.298
-/- Onverschuldig betaald bedrag - - -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan PM
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1 C.N. Siewers A. Klop A. Nijhuis

Functiegegevens Lid RvC Lid RvC N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-/1 - 31/12 1/1 - 31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging 10.900 10.900 -
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.200 14.200 -

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2020 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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14 GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Gescheiden balans

(na resultaatbestemming)
2020 2019

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie 505.047 - 464.585 -
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie - 38.433 - 36.260
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden - 12.441 - 11.569
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie 4.868 534 4.408 534

509.915 51.408 468.993 48.363

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie 1.393 596 1.960 238

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 44.125 270 40.329 164
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.054 - - -
Interne lening 5.675 - 7.025 -
Latente belastingvordering(en) - 90 - 78
Overige effecten - 1 - 1

50.854 360 47.354 243

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Overige voorraden 262 20 85 7

Overige vorderingen
Huurdebiteuren 107 8 130 10
Vorderingen op groepsmaatschappijen - 9.750 - 8.500
Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen 7 - 9 1
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 5 - 3 -
Overlopende activa 811 - 616 43

930 9.758 757 8.554

Liquide middelen 869 125 638 1.968

Som der vlottende activa 2.061 9.904 1.480 10.529

TOTAAL ACTIVA 564.223 62.268 519.786 59.372
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2020 2019

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Herwaarderingsreserve 245.062 23.653 215.253 21.724
Overige reserves 183.991 20.472 171.864 18.605

429.052 44.125 387.117 40.329

VOORZIENINGEN
Onrendabele investeringen en
herstructureringen 9.390 - 7.160 -
Overige voorzieningen 123 - 117 9

9.513 - 7.277 9

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen kredietinstellingen 88.233 61 87.020 61
Schulden aan groepsmaatschappijen - 5.675 - 7.025
Vooruit ontvangen exploitatiebijdrage 5.455 - 5.426 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden - 12.246 - 11.487
Waarborgsommen 68 - 48 -

93.756 17.982 92.495 18.573

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 16.041 - 18.039 -
Schulden aan leveranciers 544 41 1.629 127
Schulden aan groepsmaatschappijen 9.750 - 8.500 -
Vennootschapsbelasting 1.578 78 1.265 146
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 205 16 556 43
Schulden terzake van pensioenen 32 2 28 2
Overlopende passiva 3.751 24 2.881 142

31.902 161 32.898 461

TOTAAL PASSIVA 564.223 62.268 519.786 59.372
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Gescheiden winst-en-verliesrekening

2020 2019

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Huuropbrengsten 24.049 1.855 23.282 1.828
Opbrengsten servicecontracten 2.726 47 2.473 38
Lasten servicecontracten -2.303 -52 -2.060 -49
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.203 -217 -3.195 -246
Lasten onderhoudsactiviteiten -4.699 -310 -3.452 -144
Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit -4.184 -117 -4.128 -112

Nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille 13.386 1.206 12.920 1.315

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.183 891 - 2.748
Toegerekende organisatiekosten - -11 - -9
Boekwaarde verkochte
vastgoedportefeuille -5.545 -633 - -1.976

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille 2.638 247 - 763

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille -2.161 - -207 -
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille 30.894 2.340 11.761 535
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden - 114 - 23

Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille 28.733 2.454 11.554 558

Opbrengst overige activiteiten 172 36 28 23
Overige organisatiekosten -197 -15 -199 -15
Leefbaarheid -374 -13 -356 -14

Bedrijfsresultaat 44.358 3.915 23.947 2.630

Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten 210 - 229 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -3.672 -163 -4.062 -186

Financiële baten en lasten -3.462 -163 -3.833 -186

Resultaat voor belastingen 40.896 3.752 20.114 2.444

Belastingen -2.476 -263 -1.850 -276

Resultaat deelnemingen 3.515 26 2.082 -

Resultaat na belastingen 41.935 3.515 20.346 2.168
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Gescheiden kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2020 2019

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huurontvangsten 23.859 1.840 22.862 1.795
Vergoedingen 2.743 47 2.286 179
Overige bedrijfsontvangsten 444 10 331 25
Ontvangen interest 195 - 19 -

Saldo ingaande kasstromen 27.241 1.897 25.498 1.999

Uitgaven:

Betalingen aan werknemers -2.329 -179 -2.367 -159
Onderhoudsuitgaven -4.094 -342 -3.051 -343
Overige bedrijfsuitgaven -4.781 -158 -4.737 -276
Betaalde interest -3.680 -162 -3.521 -72
Sectorspecifieke heffing -20 -2 -20 -2
Verhuurdersheffing -2.665 -129 -1.483 -135
Leefbaarheid -59 - -161 -1
Vennootschapsbelasting -2.133 -372 -1.231 -81

Saldo uitgaande kasstromen -19.761 -1.344 -16.571 -1.069

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.480 553 8.927 930

transporteren 7.480 553 8.927 930
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DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Transport 7.480 553 8.927 930

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur,
woon- en niet woongelegenheden 8.213 660 - 1.977
Verkoopontvangsten woongelegenheden
VoV - 8 - -

Ontvangsten uit hoofde van
vervreemding van materiële vaste activa 8.213 668 - 1.977

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet
woongelegenheden -15.993 - -12.507 117
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden -53 - -4.382 -
Aankoop woon- en niet
woongelegenheden VoV - -423 - -349
Aankoop grond -177 - -366 -21
Investeringen overig - -39 - -

Verwerving van materiële vaste activa -16.223 -462 -17.255 -253

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -8.010 206 -17.255 1.724

FVA

Ontvangsten verbindingen 2.600 - 8.556 -
Uitgaven verbindingen - -1.250 - -8.500

Saldo in-en uitgaande kasstromen
financiële vaste activa 2.600 -1.250 8.556 -8.500

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.410 -1.044 -8.699 -6.776

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgaande kasstroom:

Aflossing leningen -26.039 -2 -15.138 -2
Aflossingen startleningen u/g DAEB-
scheiding - -1.350 - -
Nieuw door WSW geborgde lening 24.200 - 11.500 -

Tussentelling uitgaande kasstromen -1.839 -1.352 -3.638 -2

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.839 -1.352 -3.638 -2

231 -1.843 -3.410 -5.848
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DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 638 1.968 4.048 7.816
Liquide middelen per 31 december 869 125 638 1.968

231 -1.843 -3.410 -5.848
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur en vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Vianen, 10 mei 2021

Dhr. E. de Groot

Ondertekening van de jaarrekening

Vianen, 10 mei 2021

Dhr. A.H. Brouwer Dhr. N.A.A. Jansen

Mw. M.M.A. Rovers Dhr. S. Klop

Mw. A. Nijhuis
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire resultaatbestemming

In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.

2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina's
opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
Aan: de raad van commissarissen van Stichting LEKSTEDEwonen 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting LEKSTEDEwonen te Vianen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting LEKSTEDEwonen op  
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten voor 
de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering 
topinkomens (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. De balans per 31 december 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting LEKSTEDEwonen zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.  



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat 
Stichting LEKSTEDEwonen een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 
lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen 
actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde de basis is voor het berekenen 
van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:   
 Bestuursverslag, inclusief volkshuisvestelijke aspecten;  
 Verslag van de raad van commissarissen; 
 Overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming 
met  artikel 36 en 36a van de Woningwet.   



 

 
 
 
 

3  |  nieuwe perspectieven 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de 
Woningwet en de WNT. 
 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de 
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de 
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
   



 

 
 
 
 

4  |  nieuwe perspectieven 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

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

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

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

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

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

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

 
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 
 

Utrecht, 12 mei 2021 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
w.g. 
 
drs. G.J. Verwoert RA 
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