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Voorwoord
2015 was een bewogen jaar in veel opzichten. De toestroom van vluchtelingen in Europa hield en houdt de
gemoederen bezig. Vivare spant zich met gemeentes en collega corporaties in voor passende huisvesting
van statushouders, zodat doorstroming vanuit de noodopvang kan plaatsvinden. Daarom
inventariseerden we met gemeenten en andere corporaties nieuwe locaties voor de bouw van extra
sociale woningen; meer dan oorspronkelijk gepland.
Ook voor Vivare zelf was 2015 weer een jaar vol veranderingen. In de zomer hebben we ons nieuwe pand
betrokken en zijn de zes vestigingen opgeheven. We hebben onze strategie aangescherpt om de
bedrijfslasten verder te kunnen verminderen en ons huishoudboekje op orde te houden. Onderdeel
daarvan is een grondig reorganisatietraject. Per afdeling kijken we hoe de organisatie efficiënter ingericht
kan worden. Ook het nieuwe dienstverleningsmodel zal daar aan bijdragen, hoewel we in 2015 nog wel
met kinderziektes te maken kregen.
Vivare heeft ingestemd met het huurakkoord van Aedes en de Woonbond. De insteek van dit akkoord is
om de jaarlijkse huurverhoging zoveel mogelijk te beperken en de huurprijs sterker te koppelen aan de
kwaliteit van de woning. Dit akkoord is inmiddels door minister Blok in een wetgevingsvoorstel vertaald.
Over de uitwerking en de concrete gevolgen voor de huurders gaan we in gesprek met onze
huurdersvertegenwoordigers en de gemeenten.
Sinds 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht. Voor een belangrijk deel werken we bij Vivare al volgens
deze wet. Maar op een aantal, vooral administratieve aspecten, hebben we in 2015 aanpassingen moeten
doen. Met name de gevolgen van het passend toewijzen zullen we in 2016 zien.
Vivare houdt haar inkomsten en uitgaven voortdurend goed in de gaten. We willen niet teveel lenen want
dat legt een hypotheek op de toekomst, maakt ons kwetsbaar voor schommelingen in de rentestand en
vergroot de rentebetalingen als kostenpost. Als onze inkomsten en uitgaven goed in balans zijn, kunnen
we uit onze huurinkomsten onze kosten en heffingen betalen. We kunnen dan onze woningen voldoende
onderhouden en hebben ook nog geld beschikbaar voor benodigde investeringen in nieuwbouw, groot
onderhoud en renovatie. Dit vraagt kritische en scherpe afwegingen.
Vivare gaat met veel energie de uitdagingen aan waarvoor zij gesteld staat. We bouwen verder aan een
nieuw Vivare om de betaalbaarheid van onze woningen voorop te kunnen blijven stellen. Dit leidt ook tot
moeilijke besluiten. Medewerkers die jarenlang loyaal zijn geweest moeten vertrekken. Dat is de andere
kant van de medaille.
Voor alles blijven onze medewerkers zich inspannen om circa 55.000 inwoners een betaalbaar (t)huis te
bieden, nu en in de toekomst. Daarbij maken we keuzes om ook in de toekomst voldoende betaalbare en
beschikbare woningen te hebben.
Eric Angenent
Directeur bestuurder Vivare
april 2016
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Strategie

Wij staan voor passende en betaalbare woningen voor onze huidige en toekomstige huurders. Met hart voor
onze regio dragen wij bij aan een omgeving waar het prettig wonen is. Met een dienstverlening van deze tijd
en een goede samenwerking met partners. Daarbij zorgen we dat Vivare financieel gezond is én blijft.

Visie
Woningcorporatie Vivare is een maatschappelijke onderneming op het gebied van volkshuisvesting. Wij
zijn actief in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort. In ons
werkgebied verhuren wij ongeveer 24.000 goede en betaalbare woningen aan mensen met een krappe beurs
en/of kwetsbare mensen. Voor deze groep mensen in onze samenleving wil Vivare er zijn.

Missie
In 2015 scherpten wij onze missie aan: “Vivare staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Met
een solide en professionele organisatie zijn we zichtbaar aanwezig in de wijken en staan we dicht bij de
mensen. Bij Vivare bieden wij 55.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis, nu en in de toekomst.
Oplossingsgerichte medewerkers maken ons bestaansrecht waar. Met hart voor onze regio dragen wij bij
aan een omgeving waar het prettig wonen is. Dat is waar wij voor staan, in goede samenwerking met
partners en met een dienstverlening van deze tijd.”
Bij het uitwerken van onze strategie en het concreet maken van onze doelstellingen, staat deze missie
centraal.

Strategie en doelen
Onze huurders zijn ons bestaansrecht. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze klanten. Onder het
motto “Aanpakken en Waarmaken” kiezen wij nog explicieter voor de klant als leidend principe,
benoemen wij efficiëntie als randvoorwaarde en beperken wij onze activiteiten tot het domein wonen. We
willen maximaal rendement voor de klant en voldoende financieel rendement. Hoe wij die waarde willen
creëren hebben wij uitgewerkt in drie waardecreaties: de dienstverlening, ons vastgoed en de wijk en
daarbij behorende organisatieontwikkeling.
Doelen
Vanuit de strategie hebben wij strategische doelstellingen geformuleerd om de waardecreaties te
verwezenlijken. Deze doelstellingen willen wij samen met onze medewerkers, stakeholders en
leveranciers waarmaken:
 Voldoende klanttevredenheid tegen de laagst mogelijke kosten door een efficiënte en effectieve
dienstverlening.
 Vastgoedbeslissingen in samenhang organiseren. Onze wensvoorraad is leidend, waarbij voldoende
financieel rendement randvoorwaarde is bij investeringsbeslissingen.
 Meer differentiatie in huurprijzen waarbij prijs en kwaliteit in balans zijn.
 De taakopvatting ‘schoon en heel’ is leidend in de wijken. Kwetsbare wijken en buurten, de
zogenaamde ‘hot-spot’-gebieden, pakken wij samen met partners aan.
 Een duurzaam en stabiel verdienmodel realiseren.
 Eén Vivare-huis: een centrale plek van waaruit wij onze dienstverlening optimaal inrichten.
Het uiteindelijke resultaat van deze strategische doelstellingen is een organisatie met een passende en
betaalbare woningvoorraad voor onze (toekomstige) huurders. In wijken waar het prettig wonen is, met
een dienstverlening van deze tijd én waarbij Vivare financieel gezond is én blijft. In 2015 zijn belangrijke
stappen gemaakt die bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen zoals de herinrichting van de
directie klant, de verhuizing naar ons Vivare-huis en het nieuwe huurbeleid.
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Waardecreatie in dienstverlening

Onze dienstverlening hebben we vorig jaar slimmer en efficiënter ingericht. In ons nieuwe
dienstverleningsmodel focussen wij ons op het eerste klantcontact. We blijven ons op dit vlak verbeteren
zodat onze dienstverlening voldoende klanttevredenheid oplevert tegen zo laag mogelijke kosten. We vragen
regelmatig naar de mening van onze klanten. Dat helpt ons bij het nemen van de juiste beslissingen.
U leest hoe wij met ons huurbeleid zorgen voor voldoende betaalbare woningen en een goede balans tussen
prijs en kwaliteit. Daarnaast geven wij u overzichten van de verhuringen, informatie over de huisvesting van
statushouders, betalingsachterstanden en de afhandeling van klachten.

Huurbeleid
Vivare wil haar woningvoorraad nu en in de toekomst betaalbaar houden. Ons huurbeleid geeft hiervoor
een duidelijk kader dat bepaald is op basis van uitgebreid marktonderzoek. In 2015 bepaalden wij per
woning de streefhuur op basis van de leegwaarde van de woning. Deze streefhuur is leidend bij zowel
nieuwe verhuringen als de jaarlijkse huurverhoging. Hiermee zorgen we dat per huurklasse voldoende
betaalbare woningen beschikbaar zijn. Dit betekent wel dat de huur bij een nieuwe verhuring soms lager
en soms hoger wordt. De eerste resultaten van het streefhurenbeleid zijn zichtbaar: sinds april 2015 zijn
meer woningen in de huurcategorie betaalbaar I (huurprijs van maximaal € 618,24) verhuurd ten
opzichte van 2014.
Vanaf 1 januari 2016 is Vivare wettelijk verplicht om haar woningen passend toe te wijzen. Concreet
betekent dit dat klanten afhankelijk van inkomen en huishoudgrootte alleen woningen in een bepaalde
huurklasse mogen huren. In 2015 heeft Vivare hiervoor de voorbereidingen getroffen. Vanaf 1 december
2015 is er al passend toegewezen. De Woningwet biedt Vivare de mogelijkheid om voor een periode van
vijf jaar bij toewijzing een hogere inkomensgrens van € 38.950 te hanteren. Vivare maakt hiervan met
ingang van 1 januari 2016 gebruik, waardoor wij tot 1 januari 2021 huishoudens met een middeninkomen
een sociale huurwoning kunnen bieden. Deze mogelijkheid is beperkt tot maximaal 10% van het aantal
nieuwe verhuringen per jaar.
Huurverhoging
Vivare besloot in 2015 de huurverhoging niet maximaal door te voeren om. Zo blijft de prijs en kwaliteit
van onze woningen in verhouding staan. Verder startten wij eind 2015 met de voorbereiding van de
huurverhoging 2016. Het huurakkoord tussen Aedes en Woonbond is door Vivare onderschreven en geeft
kaders om de huursombenadering toe te passen. Dit houdt in dat bij nieuwe verhuringen en de
huurverhoging een maximale huurstijging over de hele portefeuille van inflatie +1% geldt. De
huurdersverenigingen betrekken we bij de uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging van onze
woningen.

Dienstverlening en klantonderzoek
Vivare streeft naar voldoende klanttevredenheid tegen de laagst mogelijke kosten door een efficiënte en
effectieve dienstverlening. Voldoende klanttevredenheid is voor Vivare een 7,0. Wij monitoren onze
dienstverlening continu. In 2015 gaven ongeveer 1.700 huurders hun ervaringen over een nieuwe
huurovereenkomst, opzegging, reparatiemelding en/of getroffen betalingsregeling. Alleen vertrokken
huurders gaven ons een cijfer iets onder ons streven: een 6,9.
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Figuur 2.1: rapportcijfers dienstverlening

2015
7,1
6,9
7,1
7,5

Nieuwe huurovereenkomsten
Opzeggingen
Reparatieverzoeken
Betalingsregelingen

2014
7,5
7,3
7,3
7,2

De cijfers voor nieuwe huurovereenkomsten, opzeggingen en reparatieverzoeken zijn ten opzichte van
2014 gedaald. Sinds 1 juni 2015 verzorgen wij onze dienstverlening vanuit één locatie volgens ons nieuwe
dienstverleningsmodel. Wij kenden bij de start (technische) aanloopproblemen. Mogelijk zijn de lagere
cijfers een gevolg van deze problemen. Al met al zijn we tevreden met deze cijfers.
Investeren in het eerste klantcontact: ons nieuwe dienstverleningsmodel
In het nieuwe dienstverleningsmodel focussen wij ons op het eerste klantcontact. Met als doel dat we 80%
van de binnenkomende vragen direct beantwoorden. Dan weten onze klanten na het eerste gesprek
meteen waar ze aan toe zijn. Kunnen we de vraag niet meteen beantwoorden, dan maken we een
terugbelafspraak. Alle klantvragen komen binnen op één centrale plek: het klantexpertcentrum. Onze
klantexperts zijn getraind in het beantwoorden van klantvragen. Zij hebben brede kennis en ervaring,
maken gebruik van een kennissysteem en weten meer gespecialiseerde collega’s te vinden om door te
verbinden. Klantvragen en antwoorden leggen wij vast in ons klantvolgsysteem. Deze historie is voor
iedere medewerker zichtbaar, waardoor huurders hun vraag niet hoeven te herhalen.
Ongeveer 75% van de huurders en woningzoekenden zoekt bij vragen telefonisch contact met Vivare. De
telefoon is daarmee ons belangrijkste kanaal. Door de verhuizing en de invoering van het nieuwe
dienstverleningsmodel werden de wachttijden langer. Een ongewenste situatie. Om de wachttijden te
verkorten, hebben wij de kennis van onze klantexperts verbreed, het werkrooster geoptimaliseerd,
tijdelijk extra mensen ingezet en de interne bereikbaarheid en de dienstverlening op onze website
verbeterd. We zijn goed op weg: de gemiddelde wachttijd bedraagt begin 2016 drie minuten.

Verhuur
Nieuwe verhuringen in 2015
Vivare heeft in 2015 voor 1.728 woongelegenheden nieuwe contracten afgesloten. Deze contracten sloten
wij zelf af met onze huurders of via intermediairs: onze zorg- en welzijnspartners of andere corporaties.
Ten opzichte van 2014 is sprake van een afname van 473 contracten (22%). Dit wordt veroorzaakt door
minder opzeggingen en minder opgeleverde nieuwbouwwoningen in vergelijking tot 2014.
Figuur 2.2: nieuwe verhuringen woongelegenheden door Vivare en haar intermediairs

Huurklasse

Arnhem

Duiven

Overbetuwe

Renkum

Rheden

Westervoort

Totaal
2015

Totaal
2014

Betaalbaar I
Betaalbaar II
Vrije sector
Totaal

532
166
25
723

83
39
11
133

71
24
11
106

123
52
9
184

277
167
31
475

61
36
10
107

1.147
484
97
1.728

948
1.127
126
2.201

Een betaalbaar I woning heeft een huurprijs tot en met € 618,24. Een betaalbaar II woning heeft een
huurprijs hoger dan € 618,24 tot maximaal € 710,68. Woningen met een huurprijs hoger dan de
huurtoeslaggrens van € 710,68 noemen we ‘vrije sector’.
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Verder heeft Vivare 63 niet-woongelegenheden (2014: 85) verhuurd in 2015: dit waren zeven
bedrijfsruimten (2014: 10), drie bergingen (2014: 3), 51 garages en parkeerplaatsen (2014: 68) en twee
overige eenheden (2014: 2).
In de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn in 2015 in totaal 6.013 sociale huurwoningen via een advertentie
in Entree verhuurd. Vivare heeft 1.356 van haar 1.631 betaalbare woningen aangeboden via Entree. Wij
hebben daarmee een aandeel van 22,6 % in de stadsregio.
Huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen
Statushouders en vluchtelingen. Dit onderwerp leefde in 2015. Onder collega’s, in de politiek, op straat,
thuis. Statushouders zijn voormalige asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben.
Nederlanders dus. Maar wel Nederlanders zonder een woonduur die na jarenlang verblijf in een
asielzoekerscentrum een woning nodig hebben. Corporaties, en dus ook Vivare, huisvesten al jaren in
goed overleg met de gemeenten waarin we werkzaam zijn statushouders. Beleid is statushouders zoveel
mogelijk verspreid binnen de gemeenten te huisvesten. Ieder halfjaar bepaalt de rijksoverheid het aantal
statushouders, de zogenoemde taakstelling, dat gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten
moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere gemeenten.
Figuur 2.3: aantal gehuisveste statushouders

Gemeente
Arnhem
Duiven
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Westervoort
Totaal

Taakstelling
gemeente
260
44
80
54
75
27
540

Taakstelling
Vivare
94
44
41
54
75
27
335

Realisatie
door Vivare
78
42
23
54
76
26
299

Vivare heeft in 2015 110 sociale huurwoningen (2014: 49) verhuurd aan statushouders. In deze woningen
hebben wij op verzoek van de gemeenten 299 statushouders (2014: 149) gehuisvest. Daarmee leverden
wij een bijdrage van 55% in het realiseren van de taakstellingen. In Arnhem heeft Vivare haar taakstelling
niet gerealiseerd. Collega corporatie Volkshuisvesting heeft dit opgelost door in 2015 een groter gedeelte
van de taakstelling in Arnhem voor hun rekening te nemen. In de gemeente Overbetuwe hebben wij niet
aan onze taakstelling kunnen voldoen door de lage mutatiegraad in Elst (Gld). Dit is medio 2015 met de
gemeente besproken.
De huidige stroom vluchtelingen die momenteel naar Nederland komt, wordt opgevangen en gehuisvest
door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hoeveel mensen hiervan uiteindelijk in Nederland
blijven is nu nog niet bekend. De verwachting is wel dat het aantal statushouders de komende jaren
toeneemt nu zoveel vluchtelingen een nieuw onderkomen in Nederland zoeken. En daarmee de vraag naar
betaalbare woningen.
Vivare is – net als de gemeenten – van mening dat dit niet tot verdringing voor andere woningzoekenden
mag leiden. Daarover zijn we met de gemeenten in overleg. Een duurzame oplossing ligt volgens ons niet
in tijdelijke oplossingen zoals bijvoorbeeld containers. Dus we willen vooral een permanent onderdak
bieden. Daarom inventariseerden we met gemeenten en andere corporaties nieuwe locaties voor de bouw
van extra sociale woningen; meer dan oorspronkelijk gepland. Ook zijn wij op het dringende verzoek van
het COA met spoed op zoek gegaan naar tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen. Wij hebben het COA een
complex in Arnhem aangeboden voor opvang van vluchtelingen. Dit was wel een tijdelijke oplossing.
Inmiddels heeft het COA laten weten geen gebruik te maken van het aanbod.
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Andere bijzondere doelgroepen
Verder heeft Vivare twee woningen verhuurd aan (ex-)dak- en thuislozen. Vivare werkt in het project
Housing First nauw samen met RIBW, Menzis en de gemeente Arnhem. Langdurig daklozen met
psychiatrische of psychosociale problemen krijgen een eigen woning als ze begeleiding accepteren en zich
als goed huurder gedragen.
Inkomenstoets in het kader van DAEB
In 2015 heeft Vivare 95,0% van de 1.629 vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan
huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.911. Wij hebben hiermee ruimschoots voldaan aan de
90%-norm. De accountantscontrole op de inkomenstoetsing is bij het vaststellen en goedkeuren van deze
jaarrekening nog niet afgerond. Het werkelijke percentage kan daardoor licht afwijken van het gegeven
percentage.
In juni 2015 heeft onze accountant de inkomenstoets over 2014 gecontroleerd. Wij hebben in 2014 91,6%
van de sociale huurwoningen onder de inkomensgrens verhuurd. De accountant heeft dit percentage
goedgekeurd, waardoor wij formeel hebben voldaan aan de 90%-norm.
Huurderving door leegstand
De huurderving door leegstand is ten opzichte van 2014 toegenomen met € 399.000. Deze toename komt
vooral door een hogere derving bij verhuurleegstand, sloop en verkoop. In 2015 is de gemiddelde
huurprijs van de lege woningen hoger dan in 2014. Dit verklaart de toename van de verhuurleegstand. Het
aantal leegstandsdagen bij verhuurleegstand is nagenoeg gelijk. Woningen die vrij kwamen en behoorden
tot de mogelijke complexgewijze verkoop, zijn niet opnieuw verhuurd. Hierdoor is de huurderving door
verkoop hoger. Verder zijn in 2015 ongeveer 270 woningen meer gesloopt dan in 2014.
Figuur 2.4: huurderving (bedragen x € 1.000)

Reden leegstand
Verhuurleegstand
Sloop
Verkoop
Mutatieonderhoud
Renovatie / projecten
Ontruiming
Overig
Totaal
Derving in procenten van de huuropbrengsten

2015
601
240
216
132

2014
363
78
111
135

55
36
119

129
47
137

1.399
0,9%

1.000
0,7%

Betalingsachterstanden
Per 31 december 2015 heeft Vivare € 3.587.000 te vorderen van haar huurdebiteuren. Dit is een toename
van € 272.000 (8%) ten opzichte van 2014. Door de organisatieveranderingen hebben onze medewerkers
medio 2015 minder aandacht kunnen besteden aan zittende huurders met een betalingsachterstand: we
zagen hierdoor het aantal zittende huurders met een betalingsachterstand licht toenemen.
We voeren gerichte acties uit om de huurachterstanden bij zittende huurders terug te brengen én te
voorkomen. Zoals belacties, huisbezoeken (waarbij we samenwerken met gemeenten en
welzijnsorganisaties) en het afsluiten van betalingsregelingen. In 2015 hebben wij minder vertrokken
huurders met achterstanden.
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Figuur 2.5: cijfers huurincasso

Huurachterstand zittend
Huurachterstand vertrokken
Afgeboekt
Vooruitbetalingen

Aantal
1.513

2015
Bedrag
1.422.437

Gemiddeld
940

Aantal
1.480

2014
Bedrag
1.205.571

Gemiddeld
815

663
199
4.931

2.164.988
557.677
2.421.357

3.265
2.802
491

764
343
4.484

2.109.185
920.023
2.182.858

2.761
2.682
487

Klachten
Hebben huurders klachten, dan horen wij die graag. Want pas dan kunnen wij iets doen. In 2015 hebben
wij 65 klachten (2014: 66) ontvangen. Die klachten gingen over de woning, de woonomgeving, het
onderhoud, de handelswijze van Vivare of de behandeling door een van onze medewerkers.
Figuur 2.6: aantal klachten

Klachten
Vivare
Regionale klachtencommissie
Huurcommissie
Beroepscommissie stadsregio
Totaal

Arnhem
23
8
1
2
34

Duiven
1
5
2
8

Overbetuwe
5
2
7

Renkum
-

Rheden
7
4
11

Westervoort
4
1
5

Totaal
40
20
1
4
65

Zijn huurders niet tevreden over hun woning en de dienstverlening van Vivare, dan kunnen zij hierover
schriftelijk een klacht indienen. Vivare zoekt samen met de huurder naar een oplossing. In 2015 ontvingen
wij 40 klachten (2014: 31) van bewoners. Hiervan zijn er 28 in overleg met de bewoner(s) afgehandeld.
Regionale Klachtencommissie
Als de bewoner en Vivare samen geen oplossing vinden, kan de huurder naar de onafhankelijke Regionale
Klachtencommissie stappen. Deze commissie onderzoekt de klacht en hoort de betrokkenen en eventueel
deskundigen. Daarna beoordeelt de commissie of Vivare naar behoren heeft gehandeld. Het advies van de
commissie neemt Vivare bijna altijd over. Alleen om dringende redenen die samenhangen met ons beleid,
kunnen wij afwijken van het advies. In 2015 ontving Vivare 20 klachten (2014: 21) via de
klachtencommissie. Van deze 20 klachten zijn 12 klachten afgehandeld in 2015. Eén klacht is geschikt met
de huurder en in twee gevallen is van de huurder niets meer vernomen, waardoor deze klachten zijn
afgesloten. Voor negen klachten heeft de klachtencommissie een uitspraak gedaan, waarbij de huurder
drie keer en Vivare zes keer in het gelijk is gesteld.
Huurcommissie
Bij geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten kan de huurder de onafhankelijke landelijke
Huurcommissie inschakelen. De uitspraak van deze commissie is bindend. In 2015 is één geschil (2014: 6)
ingediend bij de huurcommissie. Dit geschil loopt nog.
Beroepscommissie stadsregio
In 2015 zijn vier klachten (2014: 8) ingediend bij de Beroepscommissie woonruimteverdeling Stadsregio
Arnhem Nijmegen. Deze commissie behandelt klachten over de wijze waarop Vivare uitvoering geeft aan
het woonruimteverdeelbeleid en neemt bindende besluiten. Twee klachten zijn ongegrond verklaard en
twee klachten zijn nog in behandeling.
Vanaf 1 januari 2016 is de Beroepscommissie opgeheven. Klachten over de uitvoering van het
woonruimteverdeelbeleid worden nu behandeld door de Regionale klachtencommissie. Bezwaren tegen
een besluit van de urgentiecommissie gaan nu naar de geschillenadvies van de gemeente Arnhem.
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Waardecreatie in vastgoed

Met ons onderhoud, renovatie, aan- en verkoopbeleid en nieuwbouw werken we aan onze gewenste
woningvoorraad. In 2015 stuurden wij op een woningvoorraad die aansluit op de klantvraag, vooral qua
betaalbaarheid. Dit leidde tot een aanscherping van onze veranderopgave van de huidige woningvoorraad.
We werken verder stap voor stap aan de vormgeving van één directie Vastgoedregie. We maken keuzes in
wat we zelf doen en daar waar het meerwaarde biedt, werken we samen met de markt. Zonder het stuur uit
handen te geven.

Kwaliteit van de woningvoorraad
Vivare wil haar doelgroep voldoende, geschikte en betaalbare woningen bieden. In 2015 stuurden wij op
een woningvoorraad die aansluit op de klantvraag, vooral qua betaalbaarheid.
Tot 2030 gaan wij 32% van onze woningvoorraad aanpassen (renoveren of verbeteren), 8% afstoten
(verkopen of slopen) en 8% vernieuwen (nieuw bouwen of aankopen) om zo onze gewenste
woningvoorraad te verwezenlijken. Jaarlijks monitoren we hoe onze woningen scoren op de aspecten:
klant (verhuurbaarheid), pand (technische staat), geld (rendement) en/of leefomgeving
(klantwaardering). Scoren woningen slechter, dan zoeken wij naar oplossingen. Woningen die op langere
termijn niet aan te passen zijn tot het gewenste product, verkopen we. Daarnaast kopen we woningen op
gewenste locaties aan om de gewenste voorraad te realiseren.

Verkopen en aankopen
Verkopen
Ook dit jaar brachten wij alleen woningen met een goede verkoopkans op de markt. Hierdoor blijft de
huurderving beperkt. In 2015 verkochten wij 13 woningen uit bestaand bezit. Dit aantal is lager dan vorig
jaar. Verder verkochten wij vier grondpercelen.
Figuur 3.1: verkoopaantallen

Verkoop bestaand bezit
Totaal

Vrije verkoop woningen
Vrije verkoop grondpercelen

2015
13
4
17

2014
22
22

In 2014 wezen we 685 woningen aan voor complexgewijze verkoop. Deze woningen passen niet binnen
onze gewenste voorraad. Bij een complexgewijze verkoop verkopen wij meerdere woningen tegelijk aan
een andere verhuurpartij. De huurovereenkomsten met de bewoners blijven daarbij ongewijzigd. Eind
2014 is een voorlopige verkoopovereenkomst getekend. Vervolgens startte het formele toetsings- en
adviestraject met gemeenten, huurdersbelangenverenigingen, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en
de Autoriteit woningcorporaties. Eind 2015 wachtten we alleen nog op toestemming van de Autoriteit
woningcorporaties. Deze toestemming is in januari 2016 voor 610 woningen ontvangen, waarna deze
woningen op 1 maart zijn gepasseerd. Naar verwachting volgen de overige 75 woningen medio 2016.
Aankopen
In 2015 hebben wij 14 koopgarantwoningen teruggekocht. Tien woningen daarvan zijn toegevoegd aan
onze huurvoorraad en vier aan de verkoopvoorraad. Door de lastige verkoopmarkt zijn deze vier
woningen, tijdelijk in de verhuur genomen. Zodra deze woningen vrijkomen, bepalen we opnieuw of we
de woningen aanbieden voor verkoop.
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Nieuwbouw
Opgeleverde nieuwbouwwoningen
In 2015 zijn 88 sociale huurwoningen opgeleverd. De gemiddelde stichtingskosten per woning zijn
€ 189.000. De onrendabele top bedraagt gemiddeld € 58.000 per woning.
Figuur 3.2: gemiddelde stichtingskosten en onrendabele toppen per opgeleverd nieuwbouwproject (bedragen x € 1.000)

Project

Aantal
huurwoningen

Stichtingskosten per
huurwoning

Onrendabele
investering per
huurwoning

1e Molenbergstraat (Overbetuwe)

3

180

51

De Larikshof (Arnhem)

16

202

66

Van Kolplein (Velp)

55

190

68

Wolfsheide (Wolfheze)

14

171

10

Totaal / gemiddelde

88

189

58

1e Molenbergstraat
Een klein project van drie sociale huurwoningen. Wegens ernstige verzakkingen moesten wij de
oorspronkelijke drie woningen slopen. De bewoners zijn erg tevreden met hun nieuwe woning.
De Larikshof
In de Arnhemse wijk Geitenkamp bouwden wij 16 sociale huurwoningen op de Larikshof. De
woningen liggen aan het park aan de rand van de wijk. De Geitenkamp is gebouwd als tuindorp in
de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. De architectuur van deze nieuwbouwwoningen sluit aan bij
deze bebouwing. De nieuwbouw past hierdoor mooi in het fraaie tuindorp.
Van Kolplein
Dit project is onderdeel van de wijkvernieuwing Oud Velp-Zuid. Wij sloopten 86 woningen aan het
Van Kolplein en bouwen hier 80 sociale huurwoningen terug. In 2015 zijn de eerste 55 woningen
opgeleverd. Circa 40 huishoudens keerden terug naar deze geliefde wijk. De overige 25 woningen
leveren we in het voorjaar van 2016 op.
Wolfsheide
In het plan Wolfsheide in Wolfheze bouwden wij 14 sociale huurwoningen. De woningen zijn uniek
gelegen tussen beschermde natuurgebieden dus met het bos in de ‘achtertuin’.
Grondaankopen
Vivare heeft in 2015 geen strategische grondposities aangekocht.
(Onrendabele) investeringen vastgoedprojecten
In 2015 heeft Vivare € 22,3 miljoen (2014: € 38,2 miljoen) geïnvesteerd in vastgoedprojecten. De
verdeling van deze investeringen naar projectsoort is als volgt:
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Figuur 3.3: investeringen naar projectsoort (bedragen x € 1.000)

Projectsoort

2015

2014

13.105

24.403

Nieuwbouw

3.150

2.799

Turnkey

3.070

4.590

Renovaties

Herstructurering

2.936

6.284

Overig

-

81

Totaal

22.261

38.157

Door onze maatschappelijke functie zijn niet alle investeringen die we doen in vastgoedprojecten
rendabel. In 2015 gingen wij bij aanvang van de bouw voor € 10,3 miljoen (2014: € 6,1 miljoen) aan
onrendabele investeringen aan. De gemiddelde onrendabele top van deze sociale huurwoningen bedraagt
€ 35.000 in 2015 (2014: € 36.000). Eind 2015 zijn hiervan nog 274 woningen in aanbouw.
Figuur 3.4: onrendabele investeringen 2015(bedragen x € 1.000)

Project

Aantal
huurwoningen

Onrendabele
investering

Gemiddelde per
huurwoning in
aanbouw

Colijnstraat (Velp)

22

386

16

De Nieuwe Vaart (Arnhem)

99

5.252

53

Heilweg (Duiven)

7

135

19

Hogenkampseweg (Renkum)

45

1.578

35

Malburgen Oost (Arnhem)

66

1.409

21

Mozartstraat (Elst)

21

578

28

Munninghofflaan (Oosterbeek)

14

570

41

Schuytgraaf (Arnhem)

22

427

19

Totaal / gemiddelde

296

10.335

35

Colijnstraat
In december is het groot onderhoud aan 22 woningen aan de Colijnstraat in Velp Zuid afgerond. Wij
vervingen de kozijnen en brachten spouwisolatie aan in alle woningen. Wanneer het technisch
noodzakelijk was, werden ook de badkamer, de keuken en/of het toilet vervangen.
De Nieuwe Vaart
Presikhaaf 3 in Arnhem, de oude naam voor De Nieuwe Vaart, is een typische buurt zoals er in de
jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd werd met laag- en hoogbouw. In 2015 sloopten wij 184
maisonnettes. Wij bouwen hier 83 sociale huurwoningen en 16 sociale huurappartementen terug.
Alle woningen worden aangesloten op stadwarmte. Het openbaar gebied richten wij samen met
omwonenden en de gemeente in.
Heilweg
In Duiven, aan de rand van de wijk Kloosterkamp bouwt Vivare zeven sociale huurwoningen. Het
geheel ziet er mooi groen uit door de groenstructuur die in de wijk is toegepast.
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Hogenkampseweg
In Renkum startten we met de bouw van 45 energiezuinige sociale huurwoningen. We hebben
hiervoor 38 woningen gesloopt. Het binnenterrein - de huidige speelplaats – wordt ook aangepakt
en helemaal opnieuw ingericht. Hier komen parkeerplekken en een afgeschermd deel waar
kinderen kunnen spelen. Verder komen er voorzieningen voor de infiltratie van hemelwater.
Malburgen Oost
In de wijk Malburgen in Arnhem bouwen wij 66 sociale huurwoningen. De nieuwe woningen
komen te staan aan de Wikkestraat, Bereklauwstraat en het Immerlooplein. Op deze locatie
stonden voorheen flatwoningen. Deze zijn een paar jaar geleden gesloopt. Vivare vult deze open
plek in met energiezuinige en betaalbare huurwoningen.
Mozartstraat
Vivare bouwt aan de Mozartstraat in Elst een appartementencomplex. Een bijzonder gebouw met
21 levensloopgeschikte appartementen. Deze appartementen zijn bedoeld voor iedereen, in elke
fase van de levensloop, van jong tot oud. Gezinnen met jonge kinderen, mindervaliden of ouderen
kunnen profiteren van drempelloze appartementen. Hierdoor kunnen bewoners tot hoge leeftijd
zelfstandig wonen.
Munninghofflaan
In hartje Oosterbeek bouwen we 14 gelijkvloerse appartementen voor huurders met een eventuele
zorgindicatie. In overleg met de gemeente en omwonenden ontwierp de architect twee kleinere
gebouwen, in plaats van één grotere. Dat oogt veel lichter en ruimtelijker. Ook gaan wij de
buitenruimte naadloos aansluiten bij het bestaande groen. Tijdens de bouw wordt maximale
inspanning verleend om overlast voor omwonenden te voorkomen. Zo vinden bijvoorbeeld de
werkzaamheden en transporten alleen tussen 07.00 uur en 17.00 uur plaats. Verder zijn er extra
tijdelijke parkeerplaatsen geregeld en werkt de aannemer met grondverdringende boorpalen in
plaats van heien.
Schuytgraaf Arnhem
Eind 2015 startte de bouw van het langverwachte winkelcentrum van de Arnhemse wijk
Schuytgraaf. Drie Arnhemse woningcorporaties bouwen samen 64 sociale huurappartementen
boven de winkels. Vivare bouwt hiervan 22 appartementen.

Woningvoorraad
In 2015 is de woningvoorraad van Vivare afgenomen met 205 woningen naar 24.083 woongelegenheden.
Dit wordt met name veroorzaakt door de sloop van woningen om ruimte te maken voor nieuwbouw.
Figuur 3.5: voorraad woongelegenheden

Woongelegenheden
Per 1 januari 2015
Nieuwbouw
Terugkoop koopgarant
Verkoop
Sloop
Samenvoegen
Overig
Per 31 december 2015

Arnhem
8.393

Overbetuwe

Duiven

Renkum

Westervoort

Rheden

2.621

2.233

2.919

6.069

16

-

3

14

9

2

-

-

Totaal

2.053

24.288

55

-

88

2

1

14

-9

-

-3

-

-2

-2

-16

-184

-

-8

-38

-61

-

-291

-2

-1

-

-

-

-

-3

1

-

-

-

2

-

3

8.224

2.622

2.225

2.895

6.065

2.052

24.083
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Het woningbezit is opgedeeld in drie huurklassen: betaalbaar I, betaalbaar II en vrije sector. Het
betaalbaar I bezit heeft een huurprijs tot en met € 618,24. Het betaalbaar II bezit heeft een huurprijs
hoger dan € 618,24 tot maximaal € 710,68. Woningen met een huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens
van € 710,68 noemen we ‘vrije sector’.
Figuur 3.6: woongelegenheden per huurklasse

Huurklasse

Arnhem

Duiven

Overbetuwe

Renkum

Rheden

Westervoort

Totaal
2015

Totaal
2014

Betaalbaar I

6.430

2.049

1.800

2.236

5.044

1.712

19.271

18.254

Betaalbaar II

1.533

470

346

605

835

295

4.084

4.727

Vrije sector
Totaal

261
8.224

103
2.622

79
2.225

54
2.895

186
6.065

45
2.052

728
24.083

1.307
24.288

In 2015 is de wijze waarop de huurklasse wordt bepaald, door nieuwe regelgeving gewijzigd. Een
vergelijking met voorgaand jaar is daardoor lastig. Eind 2015 bestond de woningvoorraad van Vivare voor
80% uit betaalbaar I woningen (2014: 75%), 17% betaalbaar II woningen (2014: 20%) en 3% vrije sector
woningen (2014: 5%). De sturing op de beschikbaarheid van betaalbaar I woningen blijft de komende
jaren van belang. Door nieuwbouw en investeringen in bestaande woningen treedt een verschuiving op
van betaalbaar I naar betaalbaar II. Door middel van ons streefhuurbeleid sturen we bij nieuwe
verhuringen op meer passende woningen in de huurklasse betaalbaar I.
Niet-woongelegenheden
Per 31 december 2015 heeft Vivare 1.028 niet-woongelegenheden (2014: 1.076) in bezit. Het aantal nietwoongelegenheden is licht afgenomen, doordat in 2015 bergingen zijn gesloopt in het kader van
nieuwbouwprojecten.
Figuur 3.7: niet-woongelegenheden per 31 december 2015

Garages
Bergingen
Parkeerplaatsen
Winkels/bedrijfsruimten
Woon-/werkruimten
Overig
Totaal

Arnhem
292

Duiven
35

78
20
58
19
10

3
5
-

477

43

Overbetuwe
-

Renkum
70

Rheden
286

Westervoort
-

Totaal
2015
683

13
1
-

14
4
4
-

4
67
5
9
28

3
-

99
87
83
38
38

14

92

399

3

1.028

Onderhoud
Om de kwaliteit van onze woningen te behouden, voeren wij onderhoud uit: het dagelijks onderhoud
(zogenaamde ‘niet planmatig onderhoud’), planmatig onderhoud en groot onderhoud en renovaties. Het
budget voor niet planmatig en planmatig onderhoud bepalen we jaarlijks op basis van onze
onderhoudsnorm. In 2015 is deze norm vastgesteld op € 1.192 (2014: € 1.370) per woning. De begroting
voor groot onderhoud en renovatieprojecten bedroeg € 6,4 miljoen in 2015 (2014: € 12,0 miljoen).
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Figuur 3.8: onderhoud cijfers (bedragen x € 1.000)

Planmatig onderhoud
Niet planmatig onderhoud
Groot onderhoud en renovaties

Begroot 2015
16.665
13.173

Realisatie 2015
16.371
10.757

6.438
36.276

4.686
31.814

Afwijking
294
2.416
1.752
4.462

Planmatig onderhoud
Bij planmatig onderhoud ligt de focus op de buitenschil en de installaties. Het planmatig onderhoud aan
onze woningen voeren we uit aan de hand van een onderhoudsplanning. In 2015 stonden 95 projecten op
de planning. Maar door verschuivingen in de planning en inkoopvoordelen hebben wij zo’n 14 projecten
extra opgestart in 2015. Dit alles binnen het beschikbare budget voor 2015.
Niet planmatig onderhoud
Onder niet planmatig onderhoud valt het mutatieonderhoud en de reparatiemeldingen van huurders. In
2015 heeft Vivare ruim 15.500 reparatiemeldingen ontvangen. Ongeveer 91% van deze
reparatieverzoeken heeft onze eigen service- en onderhoudsdienst uitgevoerd. Verwachten we dat de klus
meer dan vier uur duurt of meer dan € 1.000 kost, dan besteden wij die klus uit aan één van de zes vaste
aannemers. In 2015 bedroegen de gemiddelde kosten van een reparatiemelding € 313 (2014: € 283).
Daarnaast zijn in circa 1.600 woningen mutatiewerkzaamheden uitgevoerd door aannemers. De
gemiddelde kosten bij mutatie bedragen € 3.128 (2014: € 3.100).
De werkelijke kosten van niet planmatig onderhoud zijn € 2,4 miljoen lager dan begroot. Door de
verhuizing in juni 2015 is de aansturing van het dagelijkse onderhoud gecentraliseerd. Hierdoor worden
meer uniforme afwegingen gemaakt. Dit leidde tot een scherpere uitvraag van de werkzaamheden,
hetgeen leidde tot scherpere prijzen. Daarnaast zijn minder huurcontracten opgezegd, waardoor
mutatieonderhoud lager is en zijn er minder reparatiemeldingen uitgevoerd dan begroot.
Gemakspakket
Vivare biedt haar huurders een gemakspakket aan. Voor maximaal € 4,50 per maand regelen wij een
glasverzekering en/of het klein onderhoud aan de binnenkant van de woning. Eind 2015 namen circa
21.200 huurders (2014: 21.015) deel aan het gemakspakket. Dit is gelijk aan 88% van onze huurders.
Groot onderhoud en renovaties
Groot onderhoud (met verbeteringen) en renovaties voert Vivare projectmatig uit. In 2015 hebben wij
onder andere 215 woningen verbeterd met energiebesparende maatregelen. Van de provincie Gelderland
en de gemeente Arnhem ontvingen wij in 2015 een subsidie van € 1,8 miljoen voor het ‘verduurzamen’
van deze woningen.
Figuur 3.9: groot onderhoudsprojecten (bedragen x € 1.000)

Projectnaam
Colijnstraat (Velp)
De Nieuwe Vaart (Arnhem)
Van Nes-, van Kampen- en van der Goesstraat (Arnhem)
Witte Woningen (Arnhem)
Totaal

Begroot 2015
481
1.038
4.919
6.438

Realisatie 2015
982
31
804
2.870
4.686
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Van Nes-, van Kampen – en van der Goesstraat
In een korte periode zijn 48 appartementen van energielabel G naar A gebracht. Hierdoor zijn onze
huurders straks minder geld kwijt aan hun energierekening. De woningen hebben ook een mooie,
nieuwe en eigentijdse uitstraling gekregen.
Witte Woningen
In de wijk Het Broek voerden wij groot onderhoud uit aan 145 woningen. De woningen mogen
weer met recht ‘De witte woningen’ genoemd worden. De woningen kregen nieuwe achtergevels
met nieuwe kozijnen, zolderbergingen, nieuwe badkamers, HR ++ glas en een CO2-gestuurde
mechanische ventilatie. Door de verbeteringen gingen de woningen naar label A.
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Waardecreatie in wijken

Onze focus ligt op het domein wonen. Hier ligt onze kracht en daar kunnen we de meeste waarde toevoegen.
Maar in wijken waar het echt nodig is, maken we samen met bewoners en partners afspraken over de
wijkaanpak. Want we vinden het belangrijk bij te dragen aan wijken waar het prettig wonen is. In dit
hoofdstuk leest u welke activiteiten we op het gebied van leefbaarheid vorig jaar uitvoerden. En wat we
samen met de gemeenten afgelopen jaar bereikt hebben.

Samenwerking met…
Bewoners
Vivare wil een professionele en betrouwbare speler zijn in het maatschappelijk veld. We vinden een goede
relatie en samenwerking met onze huurders belangrijk. Een effectieve dialoog met klanten en
belanghebbenden vergroot het vertrouwen in Vivare. Daarnaast zorgt de overlegwet en het huurrecht
ervoor dat bewoners een belangrijke positie hebben in onze beleids- en besluitvorming. Concreet
betekent dit dat Vivare vastgoedprojecten in overleg met bewoners en huurdersverenigingen tot
uitvoering brengt. Onze klantconsulenten, opzichters en buurtbeheerders zijn dagelijks in de wijk en zijn
het luisterend oor voor bewoners.
In de Woningwet krijgen bewoners een andere positie. Een belangrijke wijziging is dat
huurdersverenigingen een gelijkwaardige partner zijn bij het maken van prestatieafspraken tussen
gemeente, corporatie en huurdersvereniging. In 2015 startte Vivare met een pilot van een nieuwe
werkwijze in de gemeente Rheden om samen met de huurdersverenigingen en gemeente tot goede
prestatieafspraken te komen. In 2016 gaan wij in alle gemeenten op deze manier werken. Vivare doet
jaarlijks een ‘bod’ op de woonvisie van de gemeente. Dit bod doen wij in overleg met de
huurdersvereniging in de gemeente. In het bod staan de activiteiten beschreven die Vivare het volgende
jaar wil ondernemen op het gebied van verkoop, nieuwbouw, kwaliteit en betaalbaarheid van de
woningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen en leefbaarheid. Vervolgens maken gemeente, de
huurdersvereniging en Vivare gezamenlijk prestatieafspraken.
Onze bewoners kunnen lid worden van één van de vijf plaatselijke huurdersverenigingen. Deze
verenigingen behartigen de belangen van onze huurders. Vivare ondersteunt de huurdersverenigingen
met subsidie. De verenigingen overleggen over lokale operationele zaken periodiek met onze managers
klant. Ook onze directeur bestuurder heeft vijfmaal overleg gevoerd met een afvaardiging van de vijf
huurdersverenigingen. Eenmaal was ook de voltallige raad van commissarissen aanwezig. In 2015 hebben
wij de huurdersverenigingen advies gevraagd over de jaarlijkse huurverhoging, complexgewijze
verkopen, het model voor passend toewijzen, het beleid ‘Overlast bij (groot) onderhoud van de woning’ en
de standaard sociale plannen bij herstructurering.
Figuur 4.1: subsidie huurdersverenigingen in 2015 (bedragen x € 1.000)

Huurdersbelangenvereniging
De Brug huurdersbelangenvereniging (Arnhem)
Huurdersvereniging Twee Stromenland (Duiven en Westervoort)
Huurdersvereniging Over-Betuwe
Renkumse Huurders Vereniging
Huurdersvereniging Rheden
Totaal

2015
52
9
17
24
35
137

2014
55
16
16
13
25
125
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Gemeenten
Vivare is actief in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort. Wij
hebben op allerlei niveaus een intensieve samenwerking met vertegenwoordigers van deze gemeenten.
Daarnaast zijn wij voortdurend in gesprek met de gemeenten. Deze gesprekken ervaren wij als positief en
opbouwend.
Het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersvereniging is gewijzigd. Waar
in het verleden voor vier jaar prestatieafspraken werden gemaakt, stelt de Woningwet een jaarcyclus
voor. Wel stellen de drie partijen hierbij een raamovereenkomst voor vier jaar op. Corporaties doen,
samen met de huurdersvereniging, jaarlijks vóór 1 juli een bod voor het volgende jaar op de woonvisie in
de vorm van een activiteitenoverzicht
In 2015 hebben wij samen met de gemeenten het volgende bereikt:
Arnhem
In december 2015 is in Arnhem de nieuwe woonvisie vastgesteld: ‘De Arnhemse Woonprincipes
2025’. Vivare heeft in november een bod gedaan in de vorm van een activiteitenoverzicht 2016. Aan
de hand van de nieuwe woonvisie worden in 2016 prestatieafspraken gemaakt voor 2017 en
verder.
Overbetuwe
De gemeente Overbetuwe stelt haar woonvisie in 2016 op. Hierbij worden Vivare en de
huurdersvereniging nauw betrokken. Er is in 2015 een projectgroep opgericht waarin gemeente en
corporaties samenwerken om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te behalen.
Renkum
Vivare en de gemeente Renkum hebben in 2015 de prestatieafspraken getekend. Buurtbemiddeling
is geëvalueerd en wordt ook in 2016 voortgezet.
Rheden
Vivare heeft eind 2015 een eerste bod gedaan aan de gemeente en de huurdersvereniging voor
prestatieafspraken. In 2016 evalueren we dit bod. De prestatieafspraken worden in nauwe
samenwerking met de huurdersvereniging en de gemeente in 2016 vastgesteld. Ook in deze
gemeente is de buurtbemiddeling geëvalueerd en wordt in 2016 voortgezet.
Westervoort en Duiven
Gemeente Westervoort heeft eind 2015 de woonvisie vastgesteld. De gemeente Duiven heeft nog
geen Woonvisie opgesteld. Vivare heeft eind 2015 een eerste bod gedaan aan de gemeenten
Westervoort en Duiven en de huurdersvereniging. De prestatieafspraken worden in 2016
vastgesteld. Buurtbemiddeling wordt ook in 2016 voortgezet.
Regionale samenwerking beëindigd
Per 1 juli 2015 is de stadsregio Arnhem Nijmegen opgeheven. Door de gemeenten is wel de intentie voor
regionale samenwerking uitgesproken, waarbij de regierol bij de gemeente Arnhem komt te liggen. Door
het opheffen van de stadregio moet de regionale huisvestingverordening worden vastgesteld door alle
gemeenteraden afzonderlijk. Inmiddels hebben alle raden zich positief uitgesproken over de regionale
huisvestingsverordening.
Zorg- en welzijnsorganisaties
Als gevolg van de scheiding Wonen en Zorg heeft Vivare in 2014 haar visie Wonen en Zorg herijkt. Hierbij
is onderscheid gemaakt in de sturing op specifiek zorgvastgoed en de sturing van klanten die door de
extramuralisering langer zelfstandig blijven wonen.
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Het intramurale zorgvastgoed heeft een hoog risicoprofiel. Dit houdt in dat de gevolgen van de scheiding
wonen en zorg grote consequenties kunnen hebben voor (de verhuur van) zorgvastgoed. Om dit risico
niet te vergroten kiest Vivare ervoor om de zorgportefeuille niet uit te breiden. Daarnaast neemt Vivare
maatregelen om het risico op haar zorgvastgoed te verminderen. Er is daarom een verdieping gemaakt in
de risico-inventarisatie: hoe groot is het leegstandsrisico? Wat is de visie van de zorgpartijen? Voor welke
complexen verwachten wij veel onderhoud? Wat was het rendement de afgelopen jaren? En wat zijn de
rendementsprognoses? Op basis hiervan sturen wij gericht om het risico in de zorgportefeuille
daadwerkelijk af te bouwen.
Andere corporaties: KR8
KR8 is een samenwerkingsverband van negen woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen. De
KR8-corporaties pakken de uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting in de regio zo veel mogelijk
gezamenlijk op.
Belangrijk onderwerp van gesprek in KR8-verband was het passend toewijzen. In samenspraak met de
KR8- en andere regionale corporaties is een model uitgewerkt dat voldoet aan de regelgeving en
bovendien recht doet aan de regionale woonruimteverdeelsysteem. Kern van dit systeem is een
rechtvaardige verdeling, keuzevrijheid en eenvoud en transparantie. Hier binnen is gekozen voor
‘objectsturing’: woningen onder de wettelijke aftoppingsgrenzen worden bij voorrang toegewezen aan
huishoudens met huurtoeslag. Alle corporaties in de regio hebben zich aan het model geconformeerd.
Enserve heeft dit model technisch uitgewerkt op de website voor woningzoekenden. Portaal heeft als
enige corporatie voor een ander model gekozen. Vanaf 1 december 2015 zijn de eerste woningen volgens
het nieuwe model geadverteerd. Halverwege 2016 volgt een evaluatie van het model.

Leefbaarheid
Vivare focust zich op het domein wonen: hier ligt immers onze kracht en daar kunnen we de meeste
waarde toevoegen. In de wijken waar het niet langer prettig wonen is, maken we samen met gemeenten,
politie, welzijnorganisaties en bewoners afspraken over de wijkaanpak. In die wijken heeft Vivare in 2015
geïnvesteerd in het verbeteren van de leefbaarheid. Belangrijke leefbaarheidsprojecten in 2015 waren de
inzet van buurtbeheerders en de aanpak van overlast, multiprobleemhuishoudens en conflicten.
Buurtbeheerders
De functie van buurtbeheerder is in 2015 veranderd. Buurtbeheerders voeren geen technische
werkzaamheden meer uit. Vivare zet buurtbeheerders in om problemen in de wijken, zoals
vervuiling van woongebouwen en –omgevingen, te voorkomen, sneller te signaleren en op te
lossen. Zij zijn onze ogen en oren in de wijk. Wij proberen zo wijken schoon en heel te houden,
zodat het prettig wonen blijft. Ook pakken buurtbeheerders kleine overlastzaken aan door
bewoners aan te spreken.
Buurtbemiddeling
In alle gemeenten waar Vivare actief is, werken wij bij de aanpak van overlast en burenruzies met
buurtbemiddelaars. Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, die bemiddelen bij
conflicten tussen buren. Een bemiddelaar gaat zonder te oordelen met de partijen op een neutrale
plek rond de tafel zitten om de problemen te bespreken. Hij zorgt ervoor dat de partijen zelf een
aanvaardbare oplossing bedenken die voor beiden aanvaardbaar en uitvoerbaar zijn.
Buurtbemiddeling draagt bij aan het vroeg oplossen van conflictsituaties in wijken en buurten.
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Figuur 4.3: leefbaarheidsuitgaven per thema (bedragen x € 1.000)

Begroot 2015
897
290
196
75
1.458

Woonomgeving
Samenleven
Schoon en heel
Overig
Totaal

Werkelijk 2015
805
184
99
47
1.135

Vivare heeft een ‘basis’ maatschappelijke taakopvatting in de wijken, waarin ‘samenleven’ en ‘schoon en
heel’ leidend zijn. Vanuit deze focus voert Vivare geen leefbaarheidsactiviteiten meer uit die buiten deze
taakopvatting vallen. Onze leefbaarheidsuitgaven namen hierdoor in 2015 verder af. Maar Vivare is én
blijft zichtbaar in de wijken.
Figuur 4.4: leefbaarheidsuitgaven per gemeente (bedragen x € 1.000)

2015
783
77
51
24
153
47
1.135

Arnhem
Duiven
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Westervoort
Totaal

2014
780
66
43
123
189
48
1.250

Sponsoractiviteiten
Sponsoring is volgens de Woningwet niet langer toegestaan. Dit betekent dat Vivare vanaf 1 juli 2015 geen
bijdragen meer kan geven aan bijvoorbeeld sportverenigingen, organisaties die evenementen organiseren
en buurtbarbecues. Sponsorcontracten aangegaan vóór 1 juli 2015 mogen worden uitgediend. Zij mogen
niet worden verlengd. De (meerjarige) partnerovereenkomsten en sponsortoezeggingen met een zestal
organisaties dient Vivare uit. De verplichting vanuit deze sponsorafspraken bedraagt maximaal € 33.000
in 2016 en € 10.000 in 2017 en 2018.
Het schenken van geld is door de nieuwe regelgeving sowieso sterk aan banden gelegd: Vivare mag alleen
nog initiatieven van bewoners financieel ondersteunen die bijdragen aan het behoud of de verbetering
van onze woningen of de direct daaraan grenzende omgeving.
Figuur 4.5: gesponsorde activiteiten in 2015 (bedragen x € 1.000)

Organisatie
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem
Stichting Kruispunt
Architectuurcentrum CASA Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum
The Borneo Initiative
Ome Joop's tour
Stichting Jeugdland
Stichting Velp voor Oranje
Stichting Rhevak
St Dorpsplatform Renkum/Heelsum
Stichting VIVA Rheden
St. Hoogte 80 Festivals
CV Zet ‘m op
Overigen
Totaal

Gesponsorde activiteit
Financiële bijdrage Weekendschool 2015
Sponsoring zorg en opvang bijzondere doelgroepen
Hoofdsponsor 2015
Bedrijfsvriend 2015
Financiële bijdrage Corporatiefonds Borneo
Sponsoring fietsvakantie voor kinderen
Sponsoring vakantieactiviteiten voor kinderen
Sponsoring bankje
Sponsoring kinderbouwdorp
Sponsoring boom
Sponsoring vrijwilligersprijs
Sponsoring festival h80
Sponsoring zomerfeest
Diverse kleine sponsoractiviteiten

Bedrag
10
10
6
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
47
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Tot 1 juli ondersteunde Vivare evenementen die bijdroegen aan het woongenot in de buurten of wijken
waar wij woningen in bezit hebben. In 2015 hebben wij € 47.000 aan sponsorgelden (2014: € 17.000)
uitgegeven.

Overlast
In totaal hebben wij 1.016 meldingen ontvangen van overlast. Ten opzichte van vorig jaar een behoorlijke
stijging van 23%. Deze stijging wordt echter veroorzaakt door een andere manier van registreren:
- De categorieën van overlastmeldingen zijn aangepast, waardoor een vergelijking met vorig jaar niet
mogelijk is. Het aantal burenruzies lijkt hierdoor hoog. Maar hieronder vallen ook meldingen zoals
tuin- en geluidsoverlast van buren.
- Vanaf 2015 registreren wij alle meldingen. Ook de meldingen die wij niet zelf afhandelen, maar
bijvoorbeeld doorverwijzen naar buurtbemiddeling.
- Sinds juni registreren wij bovendien alle huurders die overlast melden in plaats van alleen de overlast
veroorzakende huurder(s). Het kan dus zijn dat er meerdere meldingen over één overlastveroorzaker
binnenkomen.
Figuur 4.6: behandelde overlastmeldingen

Burenruzie
Gebouw
Overlast
Zorg
Woonfraude
Overig
Totaal 2015
Totaal 2014

Arnhem
183
81
61
42
50
30
447
367

Duiven
39
13
10
6
4
1
73
95

Overbetuwe
33
8
8
6
2
5
62
28

Renkum
36
6
1
9
7
7
66
76

Rheden
153
29
29
26
27
17
281
170

Westervoort
49
17
7
10
3
1
87
91

Totaal
2015
493
154
116
99
93
61
1.016
827

Ontruimingen
In 2015 daalde het aantal ontruimingen bij Vivare ten opzichte van vorig jaar met 50 naar 46. In totaal zijn
39 huishoudens ontruimd door betalingsachterstanden (2014: 91), drie door overlast (2014: geen) en vier
vanwege hennep (2014: 5). Door een politiestaking zijn gedurende drie maanden geen ontruimingen
uitgevoerd. Enkele huurders hebben hierdoor alsnog een betalingsregeling kunnen treffen, waardoor een
ontruiming is voorkomen.
Wij zetten ons in om ontruimingen te voorkomen door huurders actief te benaderen, betalingsregelingen
te treffen en/of ketenpartners in te zetten voor hulpverleningstrajecten. Maar niet in alle gevallen is een
ontruiming te voorkomen.
Figuur 4.7: aangezegde en uitgevoerde ontruimingen

Gemeente
Arnhem
Duiven
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Westervoort
Totaal

2015
Aangezegd
Uitgevoerd
71
22
27
3
8
2
14
4
37
10
24
5
181
46

2014
Aangezegd
128
35
4
38
96
20
321

Uitgevoerd
44
9
4
9
24
6
96
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Organisatie

We willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Nu en in de toekomst. Om dat te kunnen waarmaken
zijn we op weg naar een kleinere en efficiëntere organisatie. Een belangrijke stap daarin was de verhuizing
vorig jaar van zes kantoren naar één gezamenlijk pand in Arnhem.

Juridische structuur
Stichting Vivare is de moedermaatschappij van de groep. Eind 2015 heeft Stichting Vivare een
100%-belang in de besloten vennootschap Bula B.V. Deze dochter treedt op als vennoot in een
commanditaire vennootschap.

Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen
Vivare is in 2015 geen verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen aangegaan. Een
overzicht van de verbindingen van Vivare per 31 december 2015 staat in de bijlagen. Vivare heeft geen
overige verbindingen met duurzame financiële en/of bestuurlijke banden.
De deelnemingen Rhynstroom B.V. i.o. en Realisatiemaatschappij Schuytgraaf C.V. i.o. zijn in 2013
ontbonden. De verdeling van de overschotten vond in 2014 plaats. De waarde van de deelnemingen was
per 31 december 2014 nul. In 2015 zijn de deelnemingen geliquideerd.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is grafisch weergegeven in ons organogram. De raad van commissarissen houdt
toezicht op de directeur bestuurder van Vivare. De directeur bestuurder en vier directeuren vormen
samen het directieteam. De directeuren geven ieder leiding aan een directie vanuit hun eigen expertise en
verantwoordelijkheid. Het directieteam heeft een gedeelde verantwoordelijkheid om de strategische
doelstellingen van Vivare te realiseren.
Figuur 5.1: organogram Vivare
Raad van
commissarissen

Directeur
bestuurder

Directie
Vastgoedregie

Directie
Klant

Directie
Portfolio en
Organisatie

Directie
Financiën

Sinds 1 juni 2015 werken alle medewerkers vanuit ons Vivare-huis in Arnhem. Door te verhuizen van zes
naar één locatie in het hart van ons werkgebied bespaart Vivare fors op de organisatiekosten.
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Personeel
Onderstaande figuur geeft de belangrijkste kengetallen van Vivare weer over de afgelopen vijf jaar.
Figuur 5.2: personeelsstatistieken per 31 december of over 2015

Aantal medewerkers
Fte’s
Mannen
Vrouwen
In deeltijd
Gemiddelde leeftijd
In dienst getreden
Interne doorstroom
Uit dienst getreden
Opleidingskosten in % van lonen en salarissen
Kosten inhuur in % van lonen en salarissen

2015
258
231,0
118
140
104
46,9
6
3
41
2,4%
12,1%

2014
293
265,0
140
152
116
45,9
6
4
25
2,0%
12,9%

2013
316
285,2
151
165
126
45,2
9
11
22
2,8%
10,7%

2012
322
294,7
159
163
122
44,7
12
6
11
3,2%
15,2%

2011
324
291,2
158
166
120
43,5
18
16
22
2,2%
16,7%

Vivare vindt het belangrijk zelf de regie te hebben over haar toekomst. Daarom blijven wij op onze kosten
sturen. Zo werken wij aan een kleinere en efficiëntere organisatie. In 2014 startten wij met het afstemmen
met de formatie van de directie Vastgoedregie op de huidige werkvoorraad. In 2015 is als gevolg van één
Vivare-huis en het nieuwe dienstverleningsmodel de formatie van het management en haar
ondersteuning, de directie klant en de ondersteunende afdelingen facilitaire organisatie en portfolio en
beleid vastgesteld. Ook de formatie van de directie financiën is bepaald. In 2016 volgt de formatie van de
directie vastgoedregie en de ondersteunende afdelingen communicatie en human resources nog.
In deze strategische periode is Vivare inmiddels met 63,7 fte gekrompen, waarvan 57,0 fte via natuurlijk
verloop of door outsourcing. In 2015 hebben wij van zeven werknemers (6,7 fte), als gevolg van de
nieuwe formatie, afscheid genomen. Tot nu toe zijn door de nieuwe formatie 31 werknemers (28,7 fte)
boventallig geworden. Wij ondersteunen deze werknemers bij het vinden van een nieuwe baan of
benutten van nieuwe kansen door tijd, geld en loopbaanbegeleiding beschikbaar te stellen. Zover bekend,
vonden zes van de zeven werknemers binnen acht maanden een nieuwe baan of startte hun eigen bedrijf.
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van Vivare bestaat uit negen leden en krijgt ondersteuning van een ambtelijk
secretaris. Door de vele werkzaamheden en adviesaanvragen als gevolg van de strategie 2013-2017 komt
de ondernemingsraad iedere donderdag bijeen voor afstemmingsoverleg. Regelmatig vindt ook
afstemmingsoverleg met de directie plaats. Daarnaast heeft de ondernemingsraad in 2015 vier
overlegvergaderingen met de directeur bestuurder gehad. Bij de laatste overlegvergadering was ook de
voorzitter en een lid van de raad van commissarissen aanwezig. Het dagelijks bestuur van de
ondernemingsraad heeft ook tweemaal informeel met de voorzitter en een lid van de raad van
commissarissen gesproken.
De ondernemingsraad ontving in 2015 zeven adviesaanvragen: de inrichting directie klant,
managementlaag (exclusief directie vastgoedregie), managementondersteuning, buurtbeheer, inrichting
portfolio en beleid, inrichting facilitaire organisatie en inrichting directie Financiën. De raad heeft op deze
adviesaanvragen in 2015 een positief advies, veelal met aandachtspunten en/of voorwaarden, gegeven.
Voor iedere adviesaanvraag stelde de ondernemingsraad een werkgroep samen en eventueel een
klankbordgroep met collega’s.
De ondernemingsraad brengt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden uit op intranet.
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Financieel gezond

Vivare is een financieel gezonde organisatie. En dat willen we blijven. We zoeken steeds een goede balans
tussen betaalbaarheid, kwaliteit en klanttevredenheid. Bij onze beslissingen gaan we altijd voor voldoende
rendement, zodat Vivare financieel gezond blijft. Een pittige uitdaging. In dit hoofdstuk onze financiële
kengetallen.

Jaarresultaat 2015
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 118,6 miljoen. Het resultaat over 2014 was
€ 142,9 miljoen positief. Het resultaat 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door de post nietgerealiseerde waardeveranderingen van positief € 73,1 miljoen, als gevolg van de waardeontwikkeling
van ons vastgoed. Daarnaast zijn de bedrijfslasten € 20,9 miljoen lager dan in 2014.
Figuur 6.1: verkorte resultatenrekening (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed
Bedrijfsresultaat

2015
157.726
-85.629
73.162
145.259

2014
153.083
-106.546
119.180
165.717

Mutatie
4.643
20.917
-46.018
-20.458

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-20.546
124.713

-24.870
140.847

4.324
-16.134

Belastingen
Aandeel in resultaat van deelnemingen
Resultaat na belastingen

-6.705
583
118.591

1.491
558
142.896

-8.196
25
-24.305

Korte resultaatanalyse
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2015 toegenomen met € 4,6 miljoen. Onze huuropbrengsten zijn gestegen
met € 5,6 miljoen. Wij hebben in 2015 de huren gemiddeld verhoogd met 2,3%. De overige opbrengsten
zijn € 1,1 miljoen lager dan in 2014.
De bedrijfslasten zijn in 2015 afgenomen met € 20,9 miljoen naar € 85,6 miljoen. De belangrijkste
oorzaken hiervan zijn: lagere onderhoudslasten van € 10,7 miljoen, geen saneringsheffing (2014: € 2,8
miljoen), geen kosten voor de vorming van de reorganisatievoorziening (2014: € 3,1 miljoen), lagere
lonen en salarissen van € 1,7 miljoen en geen kosten voor de vorming van voorziening voor het Dutch
International Guarantees for Housing (2014: € 1,7 miljoen).
Lagere onderhoudslasten
De onderhoudslasten zijn afgenomen met € 10,7 miljoen ten opzichte van 2014. Dit is voor € 7,2 miljoen
het gevolg van minder groot onderhoud en renovatieprojecten. Daarnaast is het planmatig onderhoud
€ 2,7 miljoen lager uitgevallen door scherpere keuzes en aanbestedingen.
Geen saneringsheffing
In 2014 betaalde Vivare € 2,8 miljoen aan saneringssteun. In het jaar 2015 is geen bijdrage
saneringsheffing gevraagd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting, die in 2015 nog de sanering van
corporaties uitvoerde. Er was nog voldoende geld in kas om saneringsaanvragen in 2015 te kunnen
financieren.
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Geen kosten voor reorganisatievoorziening
De vorming van de voorziening voor de reorganisatie, van per saldo € 5,2 miljoen, achten wij voldoende
om de reorganisatie uit te voeren. Daardoor vallen deze kosten € 3,1 miljoen lager uit dan in2014. Toen
was er nog sprake van een toevoeging aan deze voorziening.
Lagere lonen en salarissen
De lonen en salarissen zijn € 1,7 miljoen lager dan in 2014. Via natuurlijke weg en outsourcing is in 2015
het aantal fte afgenomen met 27,3 fte. Daarnaast zijn de lonen en salarissen van de boventalligen in
mindering gebracht op de reorganisatievoorziening. Per saldo zijn de lonen en salarissen € 1,5 miljoen
lager. Ook de inhuur van personeel is in 2015 afgenomen met € 0,2 miljoen.
Geen kosten voor borgstelling Dutch International Guarantees for Housing
In 2014 is incidenteel een verplichting opgenomen van € 1,7 miljoen wegens de borgstelling van het
Dutch International Guarantees for Housing. Deze voorziening was toereikend. In 2015 is zelfs
€ 0,3 miljoen vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
Door de positieve ontwikkeling op de woningmarkt is in 2015 de waarde van onze woningvoorraad
toegenomen met € 103,1 miljoen. In 2014 was sprake van een waardetoename van € 128,8 miljoen. Dit is
gelijk aan 4,0% (2014: 5,6%) van de waarde van de vastgoedbeleggingen per 1 januari. De
marktwaardeontwikkeling lichten we uitgebreid toe in de jaarrekening. Verder zijn wij in 2015 voor
€ 11,8 miljoen (2014: € 6,1 miljoen) aan onrendabele investeringen aangegaan en is € 18,2 ,miljoen
(2014: € 3,7 miljoen) aan waarde vernietigd door sloop, waardoor de totale niet-gerealiseerde
waardeverandering € 73,1 miljoen (2014: € 119,0 miljoen) bedraagt.
De financiële baten en lasten zijn € 4,3 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door lagere rentelasten van
€ 1,8 miljoen, omdat de leningenportefeuille is afgenomen met € 33,3 miljoen ten opzichte van 2014.
Daarnaast heeft het Wooninvesteringsfonds (Wif) in 2015 haar certificaten teruggekocht voor € 2,5
miljoen. Eind 2014 hadden wij deze certificaten gewaardeerd op ‘nul’, waardoor in 2015 een terugname
van de waardevermindering voor dit bedrag plaatsvond.
Vivare heeft latente belastingvorderingen en -verplichtingen gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de
waardering volgens de jaarrekening en de fiscale aangifte. Dit betekende een opbrengst van € 1,5 miljoen
in 2014. In 2015 is de omvang van deze vorderingen en verplichtingen gemuteerd met € 6,7 miljoen in
ons nadeel. Dit heeft ten opzichte van 2014 een negatief effect op het resultaat van € 8,2 miljoen.
Hoe besteden wij ons geld nu?
Ons jaarresultaat bestaat uit gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. Dit is vooral het gevolg van de
waardering van onze vastgoedportefeuille tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardemutatie van
de balansposten wordt jaarlijks als opbrengst of last in het resultaat verantwoord. Deze mutaties samen
leiden in 2015 tot een jaarresultaat van € 118,6 miljoen positief. Maar dit betekent niet dat ons banksaldo
met € 118,6 miljoen is toegenomen. Ons banksaldo bestaat namelijk uit in- en uitgaande geldstromen.
Deze boeken we op het moment dat geld Vivare inkomt of verlaat. Per saldo is € 5,8 miljoen meer
uitgegaan dan binnengekomen.
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In 2015 ontvingen wij € 181,7 miljoen aan gelden. Onze belangrijkste inkomstenbronnen zijn de huren en
vergoedingen ontvangen van huurders (86%), het aangaan van nieuwe leningen (8%) en de verkoop van
woningen (2%). Wij ontvingen € 156,7 miljoen aan huur voor onze woongelegenheden.
Deze gelden wendden wij voor 39% aan voor aflossingen en rente, 32% voor nieuwbouw, onderhoud en
renovaties, 9% aan betalingen aan werknemers en 7% aan de verhuurdersheffing. De overige uitgaande
geldstromen bestaan vooral uit zakelijke uitgaven zoals onroerende zaak belasting (5%) en overige
bedrijfsuitgaven (9%).

Financiële kengetallen
Voor de financiële sturing heeft Vivare de Interest Coverage Ratio (ICR) als belangrijkste kengetal
vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks getoetst of Vivare voldoet aan de normeringen van toezichthouder
Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Interest coverage ratio
Het kengetal interest coverage ratio geeft de verhouding weer tussen de operationele kasstroom vóór
renteontvangsten en –uitgaven én de rente-uitgaven. Vivare heeft intern een minimumgrens van 1,80
vastgesteld. Eind 2015 bedraagt de interest coverage ratio 3,06 (2014: 2,17).
Oordeel Aw en WSW
Sinds 1 juli 2015 valt zowel het financiële toezicht als het toezicht op rechtmatigheid, governance en
integriteit onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties. De Autoriteit
woningcorporaties concludeerde voor 2015: ‘De financiële beoordeling geeft geen aanleiding tot het doen
van interventies’.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geeft een oordeel over de kredietwaardigheid van Vivare. In
deze beoordeling kijkt dit fonds onder andere naar de financiële kengetallen: Interest Coverage Ratio,
Debt Service Coverage Ratio, Loan to Value, solvabiliteit en dekkingsratio. Vivare voldoet ruimschoots aan
de WSW-normen voor deze kengetallen. In 2015 ontvingen wij de borgbaarheidsverklaring van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hierin staat dat Vivare voldoet aan de eisen die het waarborgfonds
stelt aan een corporatie.
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Maatschappelijk budget
Vivare is geen commerciële vastgoedbelegger en streeft dus geen maximaal financieel rendement na.
Vivare zet een deel van het financieel rendement in voor maatschappelijke doelen: betaalbare huren, een
leefbare woonomgeving en kwalitatief goede woningen voor een sociale prijs. De waarde hiervan in geld
noemen we het maatschappelijk budget: het verschil tussen de prestaties en bijbehorende normen van
commerciële verhuurders en onze sociaal gedreven prestaties. Uiteraard moeten we voldoende
rendement overhouden om onze financiële continuïteit te waarborgen.
Figuur 6.2: maatschappelijk budget (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)
Betaalbaarheid
Onrendabele investeringen
Leefbaarheid
Totaal

2015

2014

41.850
10.334
1.135
53.319

46.650
6.148
1.250
54.048

Betaalbaarheid
Het verschil tussen de verwachte markthuur die commerciële verhuurders in rekening brengen én de
huur die Vivare vraagt, is het zogenoemde ‘maatschappelijk budget voor betaalbaarheid’. In 2015
bedraagt dit gemiddeld € 1.730 per woning.
Onrendabele investeringen in vastgoed
Niet alle investeringen in onze woningen verdienen wij terug, omdat wij een lagere (sociale) huur dan een
commerciële verhuurder vragen. Het ‘maatschappelijk budget voor onrendabele investeringen’ is gelijk
aan de hoogte van het onrendabele deel van de investeringen in ons vastgoed. In 2015 gingen wij bij
aanvang van de bouw voor € 10,3 miljoen aan onrendabele investeringen aan.
Leefbaarheid
In tegenstelling tot commerciële verhuurders investeren woningcorporaties zoals Vivare in de
leefbaarheid in de wijken. Tegenover deze uitgaven staan geen duidelijk te meten opbrengsten. Deze
uitgaven zijn het ‘maatschappelijk budget voor leefbaarheid’.

Financiering
Vivare heeft eind 2015 een leningenportefeuille van € 582 miljoen ten opzichte van € 615 miljoen ultimo
2014: een daling van € 33 miljoen. Per saldo hebben wij € 48 miljoen afgelost op de leningen en er zijn
voor € 15 miljoen aan nieuwe leningen afgesloten. In 2016 gaan wij € 33 miljoen aflossen op onze
leningen. Deze aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengst van de complexgewijze verkoop die wij
begin 2016 ontvangen. Het herfinancieren van afgeloste leningen is hierdoor niet nodig.
In 2016 gaan wij naar verwachting € 48 miljoen investeren in onze woningvoorraad. Deze investeringen
financieren we uit onze operationele huur- en verkoopopbrengsten. Onze leningenportefeuille wordt in
2016 niet uitgebreid.
Zekerstelling van de beschikbaarheid van financiering en beheersing van de rentelasten en -risico’s is van
groot belang voor de financiële continuïteit van Vivare. Daarom vindt periodiek overleg plaats over het
treasurybeleid en –uitvoering in het treasurycomité. Dit comité bestaat uit de directeur bestuurder,
directeur Financiën, directeur Vastgoedregie, de controller en medewerker treasury. Thésor, een
onafhankelijk specialist op het gebied van treasury, ondersteunt ons hierbij. De bevoegdheden, taken en
verantwoordelijkheden van de leden van het treasurycomité zijn uitgebreid beschreven in het
treasurystatuut.
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Interne organisatie
Vivare voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van
leningen af te dekken. Daartoe zijn als hedge-instrument een aantal renteswapcontracten aangegaan. In
2015 zijn geen nieuwe swapcontracten afgesloten. Met een renteswap ontvangt Vivare een variabele rente
van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug. Nieuwe swapcontracten moeten voldoen aan de
eisen en kaders in het treasurystatuut en -jaarplan. De raad van commissarissen keurt jaarlijks het
treasuryjaarplan goed. Ook wijzigingen in het statuut worden goedgekeurd door de raad. In 2015 is het
treasurystatuut aangepast aan de ‘Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen
volkshuisvesting’ die sinds 1 februari 2015 gelden. Het statuut voldoet ook aan de Beleidsregels derivaten
en regels zoals vastgelegd in de Europese verordening ‘European Market Infrastructure Regulation
(EMIR)’.
Het treasurycomité overlegt minimaal viermaal per jaar. Belangrijke onderwerpen die dit comité in
reguliere vergaderingen behandelt, zijn:
 ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode;
 het borgingsplafond en financiële ratio’s van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
 liquiditeitsprognoses;
 de risicoanalyse;
 renteontwikkelingen en –verwachtingen;
 renteconversies en opslagherziening van roll-over leningen en basisrenteleningen; en
 transactievoorstellen.
Besluiten die passen binnen het treasurystatuut en –jaarplan neemt de directeur bestuurder . Besluiten
die niet voldoen aan het statuut en jaarplan moeten door de raad van commissarissen worden
goedgekeurd. De leden van het treasurycomité adviseren de directeur bestuurder gevraagd en
ongevraagd over treasuryvraagstukken. De overwegingen die tot het besluit hebben geleid, worden
genotuleerd.
De verantwoording over het gevoerde treasurybeleid en de gerealiseerde (trans)acties vindt extern onder
andere plaats in de jaarrekening en intern in de kwartaalrapportages voor het bestuur en de raad van
commissarissen. Het treasurybeleid, het treasuryjaarplan en de kwartaalrapportages vormen een
onderdeel van de totale planning & controlcyclus.
De accountant besteedt bij de controle van de jaarrekening ook aandacht aan de beheersing van financiële
risico’s en betrekt hierbij de toepassing en bruikbaarheid van het treasurystatuut. Eventuele specifieke
bevindingen van de accountant ten aanzien van treasury worden in het treasurycomité besproken.
Liquiditeitsbuffer
Vivare houdt een liquiditeitsbuffer aan. Deze buffer is ten minste groot genoeg om de uit de
derviatenportfeuille voortvloeiende liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste
rente in de markt met 2%-punt te kunnen voldoen. Bij het bepalen van de liquiditeitsbuffer is ook
rekening gehouden met verplichtingen vanwege andere bedrijfsrisico’s. De liquiditeitsbuffer is
gemaximaliseerd op € 35 miljoen; het maximale onderpand dat gestort moet worden. Indien en zolang de
genoemde liquiditeitsbuffer te klein is om de uit derivatenportefeuille voortvloeiende
liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste rente met 1%-punt te kunnen voldoen,
mag Vivare geen payer swaps aantrekken.
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Beleggingen
Samenstelling en omvang van de derivatenportefeuille
Vivare heeft 12 swaps met een hoofdsom van in totaal € 210 miljoen. Voor deze swaps is slechts gebruik
gemaakt van één product: payerswaps ter afdekking van de gelopen opwaartse risico’s betreffende
renteschommelingen. De financiële instrumenten (waaronder de derivaten) worden uitgebreid toegelicht
in de jaarrekening.
Een belangrijk risico met betrekking tot swaps is de omvang van de marktwaarde van deze swaps; deze
wordt bepaald door de actuele rentestand te vergelijken met de werkelijk te betalen rente. Voor de
portefeuille van Vivare geldt dat de te betalen rente hoger is dan de huidige rentestand. Hierdoor is de
marktwaarde van de swaps negatief. Deze waarde bedraagt eind 2015 negatief € 119 miljoen (2014:
negatief € 135 miljoen). Voor zes van de 12 swaps moeten wij tussentijds de marktwaarde verrekenen
door geldmiddelen te storten als onderpand. De marktwaarde van deze swaps bedraagt negatief € 62
miljoen (2014: negatief € 70 miljoen). Het gestorte onderpand is gemaximaliseerd op € 35 miljoen.
Gedurende heel 2015 is dit bedrag gestort bij de tegenpartij.
Samenstelling en omvang van de leningen u/g
Vivare heeft in het verleden leningen u/g verstrekt. Eind 2015 heeft Vivare € 1,4 miljoen (2014: € 1,5
miljoen) te vorderen van Woonzorgcentrum Pleyade en € 15.000 (2014: € 21.000) van de Coöperatieve
huisartsen diensten. Dit betreft door Vivare betaald meerwerk in de door de leningnemers gehuurde
panden. Deze leningen voldoen daardoor aan de Beleidsregels verantwoord beleggen.
Verder hebben wij eind 2015 een vordering van € 45.000 (2014: € 54.000) op Stichting Zorgcentrum
Beverode. Deze lening voldoet niet aan Beleidsregels verantwoord beleggen. Wij hebben een plan van
aanpak opgesteld voor deze lening en ter beoordeling aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw)
verzonden.
Samenstelling en omvang van de garantiestellingen
In het kader van het project Saksen Weimar heeft Vivare de gemeente Arnhem een zekerheidstelling van
€ 0,3 miljoen verstrekt. Ook voor deze zekerheidstelling is een plan van aanpak opgesteld, omdat niet
wordt voldaan aan de Beleidsregels verantwoord beleggen. De beoordeling van dit plan door de Autoriteit
woningcorporaties hebben wij nog niet ontvangen.
Daarnaast staat Vivare uit hoofde van haar maatschappelijke betrokkenheid borg voor leningen die door
de BNG verstrekt zijn aan de ‘Stichting Dutch International Guarantees for Housing' (DIGH). DIGH
financiert hiermee sociale woningbouwprojecten in diverse landen in Oost-Europa en Zuid-Afrika.
Figuur 6.3: garantiestellingen DIGH per 31 december

(bedragen x € 1.000)

2015

Armenië (EUR)
Armenië (USD)
Bulgarije
Zuid-Afrika
Roemenië
Letland
Totaal

480
261
627
588
474
119
2.549
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In de woningwet zijn nieuwe garantstellingen niet meer toegestaan. DIGH stopt haar activiteiten en
verkoopt daardoor haar leningen u/g. Naar verwachting zijn eind 2017 alle leningen verkocht. Inmiddels
heeft DIGH voor drie leningen (Armenië (EUR), Bulgarije en Roemenië) een koper gevonden. De
borgstelling wordt voor € 0,5 miljoen (30%) aangesproken. In balans is hiervoor een kortlopende schuld
opgenomen. De leningen verstrekt aan projecten in Zuid-Afrika en Letland zijn onder intensief beheer bij
DIGH. Voor deze leningen is eind 2015 een voorziening van € 0,7 miljoen in de balans opgenomen. Voor
de lening Armenië (USD) is, volgend de verkoop van de eurolening Armenië, ook een voorziening van 30%
van de borgstelling gevormd.
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7

Ondernemingsbestuur

Vivare legt op transparante wijze verantwoording af over de besteding van de maatschappelijke gelden en de
behaalde resultaten. Dat vinden wij belangrijk. Om preventief in te kunnen spelen op risico’s en daar ook
goed op te kunnen sturen, werken wij met een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem. Zo blijft
onze organisatie gezond.

Good governance
Hoofdlijnen van de governancestructuur
Vivare wil op een verantwoorde manier met de maatschappelijke gelden omgaan en op transparante wijze
verantwoording afleggen over de besteding van deze gelden en de behaalde resultaten. De directeur
bestuurder en de raad van commissarissen vinden good governance (‘goed ondernemingsbestuur’)
daarom van groot belang. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de
governancestructuur van Vivare. De hoofdlijnen van onze governancestructuur zijn als volgt:
 Vivare heeft als rechtsvorm de stichting.
 Bij Vivare wordt het bestuur ingevuld door de directeur bestuurder, de heer drs. W.J.M. Angenent
(man). Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van Vivare. Doordat het
bestuur uit één directeur bestaat, is een evenwichtige verhouding man/vrouw niet mogelijk.
 De raad van commissarissen houdt toezicht op de directeur bestuurder en op de algemene gang van
zaken van Vivare. Daarnaast staat de raad van commissarissen de directeur bestuurder met gevraagd
en ongevraagd advies ter zijde.
 De raad van commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van
de directeur bestuurder.
 Vivare volgt de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties 2015. De directeur bestuurder en
de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze codes.
 De principes uit de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties komen tot uitdrukking in
documenten als:
- de statuten;
- het reglement voor de raad van commissarissen, waarin als bijlagen zijn opgenomen de
profielschets raad van commissarissen, het Vivare reglement remuneratiecommissie, het Vivare
Reglement Auditcommissie en het reglement commissie Vastgoedregie;
- het investerings- en verbindingenstatuut;
- het treasurystatuut;
- de integriteitcode;
- de meldprocedure misstanden;
- de richtlijnen voor liefdesrelaties op de werkvloer.
 Iedere verandering in onze governancestructuur en in de naleving van de Aedescode en
Governancecode Woningcorporaties wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van
commissarissen. In 2015 vonden er geen ingrijpende wijzigingen in de governancestructuur plaats.
De actuele volledige governancestructuur van Vivare is gepubliceerd op www.vivare.nl.
Governancecode Woningcorporaties 2015
In 2015 is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 van kracht geworden. Vivare voldoet in
het algemeen aan de aanbevolen principes en bepalingen uit de Governancecode Woningcorporaties
2015. Deze code kent het uitgangspunt ‘pas toe of leg uit’. Afwijken van de meeste principes en bepalingen
kan hierdoor, maar moet wel worden gemotiveerd.
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In 2015 inventariseerden de directeur bestuurder en raad van commissarissen welke
governancedocumenten niet geheel voldoen aan de principes uit de nieuwe governancecode 2015. De
statuten, het reglement voor de raad van commissarissen en de integriteitscode passen wij in 2016 hierop
aan. Dit vindt gelijktijdig met de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de Woningwet plaats. De
onderdelen werkwijze van het bestuur en de raad van commissarissen, zelfevaluatie, tegenstrijdige
belangen en integriteit gaan wij onder andere aanpassen. In 2015 was geen sprake van tegenstrijdige
belangen van de directeur bestuurder.
Vivare wijkt van één aanbeveling af. De code beveelt aan bestuurders voor maximaal vier jaar te
benoemen, waarna herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De
wettelijke termijnen volgens de Woningwet zijn hieraan gelijk. Onze directeur bestuurder is voor
onbepaalde tijd benoemd. Hij is benoemd voordat de vierjaarbepaling van kracht werd in de Woningwet
én de Governancecode Woningcorporaties.

Focus op risicomanagement
De term risicomanagement wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt. Ook binnen Vivare. Goed
risicomanagement stelt Vivare in staat om preventief in te spelen en te sturen op risico’s die zich in de
bedrijfsvoering voor doen. Vivare maakt hierbij gebruik van haar raamwerk voor risicomanagement. In
het hart van het raamwerk zitten de bekende stappen: het identificeren, analyseren, beheersen en
evalueren van risico’s. De hoogte van een risico wordt bepaald door de ‘kans’ dat een risico zich voordoet
(van 1 tot en met 5) te vermenigvuldigen met het ‘gevolg’ van wanneer een risico zich voordoet (van 1 tot
en met 5). De belangrijkste risico’s geven het risicoprofiel van Vivare weer.
Risicobereidheid
Vivare onderkent het belang van het expliciet uitspreken van de risicobereidheid: hoeveel risico zijn wij
bereid aan te gaan bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen? Vivare streeft een laag risicoprofiel
na zodat negatieve invloeden uit onverwachte gebeurtenissen op het resultaat en het vermogen zo klein
mogelijk zullen zijn.
Belangrijkste risico’s
Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop Vivare risico’s beheerst, had
risicomanagement en belangrijke risico’s in 2015 onze (extra) aandacht. Bij de identificatie van de
belangrijkste risico’s onderscheiden wij de volgende categorieën: strategie, operationele activiteiten,
financiële positie, financiële verslaggeving en wet- en regelgeving. De belangrijkste risico’s van Vivare zijn
op een rij gezet.
Vivare opereert in een sector met meer overheidsbemoeienis en regels. Het belang van de risico’s onzeker
en ingrijpend overheidsbeleid, calamiteiten en beperkt houdbaar verdienmodel is in de tijd toegenomen.
Sinds medio 2015 zijn meerdere project- en werkgroepen aan de slag om de gevolgen van de Woningwet
in kaart te brengen. Daarnaast werken wij aan implementatie van de Woningwet in de praktijk. Belangrijk
hierbij is dat het huidige niveau van de risicobeheersing- en controlesystemen gehandhaafd blijft. Bij het
niet voldoen aan de regelgeving kunnen sancties worden opgelegd aan Vivare, zoals bestuurlijke boetes en
het vervallen van geborgde financiering. Dit leidt tot hogere lasten van enkele miljoenen.
Sinds 2008 zijn woningcorporaties vennootschapsbelastingplichtig. De wet- en regelgeving op dit gebied
is in ontwikkeling en wijzigt daardoor continu. Ook is de afgelopen jaren jurisprudentie gevormd. Vivare
gaat vennootschapsbelasting betalen. De vraag is alleen vanaf welk jaar. Jaarlijks bepalen wij, op basis van
de actuele wet- en regelgeving, onze fiscale positie die antwoord geeft op deze vraag, Maar door
wijzigingen in de regelgeving en jurisprudentie lijkt dit moment telkens vervroegd te worden.
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Figuur 7.1: belangrijkste risico’s, risicobereidheid en beheersingsmaatregelen

Strategie
Onzeker en ingrijpend overheidsbeleid

Laag

Wanprestaties in de sector
Calamiteiten (bezit)

Laag
Laag

Operationele activiteiten
Vastgoedprojecten komen niet van de grond
Veiligheid van woningen

Laag
Laag

Aankopen van woningen
Calamiteitenplan
Uitvoeren inventarisaties op asbest, brandveiligheid,
enzovoort

Financiële positie
Beperkt houdbaar verdienmodel

Laag

Renterisico

Laag

Liquiditeitsrisico derivaten
Wet- en regelgeving
Meer wetten en regels
Wijzigingen in de vennootschapsbelasting
Inkomenstoets bij toewijzing

Laag

Reorganiseren
Uitbesteden ICT
Doorvoeren besparingen
Doorvoeren inkomensafhankelijke huurverhoging
Sluiten raamovereenkomsten met
samenwerkingspartners
Treasurystatuut en -jaarplan
Norm WSW: maximaal 15% van de
leningenportefeuille
Aantrekken van swaps
Bijstorting gemaximaliseerd op € 35 miljoen

Laag
Laag
Laag

Focussen op het domein wonen en DAEB
Doorvoeren besparingen
Aanscherpen extern en intern toezicht
Calamiteitenplan
Communicatieplan
Risico-inventarisaties en periodieke inspecties
Voorlichting

Project- en werkgroep Woningwet
Horizontaal toezicht door de belastingdienst
Duidelijke instructie passend toewijzen
Duidelijke instructie hoe inkomen te toetsen
Integrale controle inkomenstoetsen
Afspraken met intermediairs

Het risicomanagementproces
Risicomanagement en risicobereidheid staat sterk in de belangstelling van belanghebbenden zoals de het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties. Het waarborgfonds voerde in
2015 een integrale risicobeoordeling, op business en financial risks, bij ons uit. En de Autoriteit
woningcorporaties een onderzoek gericht op strategie, cultuur en risicobeheer. Dit in het kader van
systeemgericht toezicht. Uit beide beoordelingen kwamen geen bijzonderheden.
Vivare gaat in 2016 haar risicomanagementproces evalueren. Hierbij toetsen wij onder andere of het
huidige proces nog voldoet aan de vraag, stellen wij de risicobereidheid opnieuw vast en zetten wij in op
verdere integratie van risicomanagement in de dagelijkse werkzaamheden. Het identificeren, analyseren,
beheersen en evalueren van risico’s heeft continu onze aandacht. Het risicomanagementproces evalueren
wij ook om dit onderdeel goed in het financieel reglement op te kunnen nemen. Wij gaan aan de slag om
risicobeheersing in onze proces- en functiebeschrijvingen te concretiseren. Daarnaast gaan wij onze
rapportage over financiële risico en de beheersing daarvan verder ontwikkelen. Deze rapportage wordt
minimaal tweemaal per jaar opgesteld en in de raad van commissarissen besproken.
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Interne risicobeheersing- en controlesystemen
Vivare heeft een op de corporatie toegesneden interne risicobeheersing- en controlesysteem. De directeur
bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en werking van dit systeem en de raad van commissarissen
houdt daar toezicht op. Belangrijke controle-instrumenten in het systeem zijn:
 procesbeschrijvingen en functiescheidingen;
 managementrapportagesysteem;
 interne auditplan.

Procesbeschrijvingen en functiescheidingen
Vivare heeft haar bedrijfsprocessen beschreven. In onze processen hebben wij aandacht voor
functiescheiding. Onze procesbeschrijvingen zijn voor alle medewerkers toegankelijk en worden tijdig
geactualiseerd. Wijzigingen in processen toetst de interne auditfunctie om te waarborgen dat de interne
beheersing van voldoende niveau blijft en de functiescheiding intact blijft. Voldoende functiescheiding is
ook leidend bij het toekennen van autorisaties voor ons ERP-systeem SAP.
Managementrapportagesysteem
Het managementrapportagesysteem helpt Vivare haar kosten en opbrengsten te managen. Het systeem is
ontworpen om ontwikkelingen in belangrijke kritische prestatie-indicatoren zoals huuropbrengsten,
huurderving en betalingsachterstanden in vergelijking met het budget te volgen. Belangrijke afwijkingen
ten opzichte van de begroting lichten we in de kwartaalrapportage toe. Vanaf 2016 stapt Vivare over op
een tertiaalrapportage. Belangrijke kritische prestatie-indicatoren blijven we maandelijks monitoren.
Deze indicatoren worden continu doorontwikkeld en/of aangepast aan actuele wet- en regelgeving.
Interne auditplan
Met het interne auditplan wordt periodiek de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en
controlesystemen beoordeeld. In 2015 zijn controles uitgevoerd op de processen van Vivare. De
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn door de interne audit functie gerapporteerd aan de
proceseigenaar, de directeuren en directeur bestuurder. Deze bevindingen stellen de directeur bestuurder
in staat jaarlijks een gefundeerde uitspraak te doen over de werking van de interne risicobeheersing- en
controlesystemen. Omdat de interne auditfunctie als adviseur betrokken is bij het inrichten van de interne
risicobeheersing- en controlesystemen, is een onafhankelijk oordeel hierover van de externe accountant
van belang. Jaarlijks geeft de externe accountant in haar managementletter een oordeel over de werking
van Vivare’s systemen. Hun oordeel: “De interne beheersingsomgeving is ten opzichte van 2014 verder
verbeterd. In zijn algemeenheid zien wij een trend bij Vivare om zaken beter en efficiënter in te richten en
op te pakken. Dit uit zich ook in de actieve opvolging van onze managementletter 2014.” In 2016 gaan wij
verder met het opvolgen van de laatste punten uit de management letter.

In control statement
De directeur bestuurder van Vivare is verantwoordelijk voor de opzet en de werking van de
risicobeheersing- en controlesystemen van Vivare. Deze systemen hebben tot doel de realisatie van de
strategische, operationele en financiële doelstellingen van Vivare te monitoren en de risico’s die Vivare
neemt en waaraan Vivare vanuit haar omgeving wordt blootgesteld, te identificeren en te beperken.
Verder dragen de risicobeheersing- en controlesystemen zorg voor de naleving van wet- en regelgeving.
De risicobeheersing- en controlesystemen beogen een redelijke mate van zekerheid te bereiken over de
identificatie en het beheersen van risico’s. Deze mate van zekerheid geeft geen garantie voor het
daadwerkelijk behalen van de doelstellingen, noch dat het systeem alle fouten, fraudegevallen en het niet
voldoen aan relevante wet- en regelgeving volledig kan voorkomen. De aard van de werkzaamheden van
Vivare zorgt ervoor dat sommige risico’s buiten haar invloedsfeer liggen, zoals bijvoorbeeld
kabinetsplannen, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Waar nodig
heeft Vivare maatregelen getroffen die de impact van het risico beperken.
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“Als directeur bestuurder van Vivare ben ik van mening dat in 2015 de opzet en inrichting van de interne
risicobeheersingsystemen van Vivare adequaat is. Deze mening is gebaseerd op onderstaande:
 Wij scannen continu en systematisch onze organisatie op risico’s. Om risico’s te beheersen zijn
controlesystemen aanwezig of wordt de beheersing van onderkende tekortkomingen verbeterd. Deze
systemen zijn erop gericht de beheersing van de risico’s aantoonbaar en daarmee toetsbaar te maken.
Het directie- en managementteam heeft door dit systeem de belangrijkste risico’s in beeld. Dit stelt
ons is staat een balans te vinden tussen risico’s nemen en beheersen.
 Extra zekerheid wordt verkregen door het inschakelen van de interne auditfunctie die frequent
bevindingen en aanbevelingen rapporteert aan het management en het directieteam. De interne
auditfunctie is actief betrokken bij veranderingen in processen. De interne beheersing blijft hierdoor
van voldoende niveau en de functiescheiding gewaarborgd.



Uit interne audits blijkt dat de interne risicobeheersingsystemen van voldoende niveau zijn. Deze
conclusie is bevestigd door onze externe accountant in hun managementletter over verslagjaar 2015.”
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Verslag van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
van Vivare. In dit hoofdstuk leest u het verslag van de raad van commissarissen over het afgelopen jaar.

Werkwijze
De raad van commissarissen voert het intern toezicht binnen Vivare uit. Dit ligt vast in de statuten van
Vivare en het reglement raad van commissarissen. De raad van commissarissen leeft tevens de
governancecode woningcorporaties na.
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken, gericht op het vervullen van de maatschappelijke taak van Vivare (de statutaire doelstellingen)
binnen structureel houdbare financiële randvoorwaarden. De commissarissen zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de besluiten die de meerderheid van de raad neemt.
Onafhankelijkheid van de leden van de raad van commissarissen
Om de onafhankelijkheid tussen de commissarissen en Vivare te waarborgen, staan in het reglement raad
van commissarissen situaties waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Doet een dergelijke
situatie zich voor, dan wordt dit gemeld bij de voorzitter van de raad van commissarissen. Gedurende het
jaar 2015 was de raad van commissarissen geheel onafhankelijk.
Zelfevaluatie en ontwikkeling
In 2015 stond de raad van commissarissen herhaaldelijk stil bij de werkwijze en verdere ontwikkeling van
de raad. Onderwerpen waren onder andere de werkwijze van de commissie vastgoedregie, de omvang en
samenstelling van de raad van commissarissen, de ontwikkeling van de commissarissen individueel en als
groep en de samenwerking met de huurdersverenigingen. In het voorjaar van 2016 vindt de uitgebreide,
tweejaarlijkse zelfevaluatie, begeleid door een externe, plaats.
Naast de evaluatiemomenten en informatie van de directeur bestuurder over ontwikkelingen binnen
Vivare en in de sector, doen de commissarissen aan permanente educatie door het verwerven van kennis
en inzicht uit literatuur en bijeenkomsten van externe organisaties. De informatie uit die bijeenkomsten
delen de deelnemers met de gehele raad. In 2015 namen de leden onder andere deel aan:
 de seminars ‘Marktwaardering bij woningcorporaties’ en ‘Rentemanagement bij woningcorporaties’
georganiseerd door Seminars Op Maat;
 themabijeenkomsten, seminars en symposia georganiseerd door de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW) over onder andere governance, toezicht houden en legitimatie;
 een debat, georganiseerd door Vivare, over ketensamenwerking met experts van Heijmans en
TU Delft.
Met deze permanente educatie (PE) behaalden de commissarissen PE-punten: de heer W.D. van Leeuwen
29 punten, de heer R. Bosveld 32 punten, de heer J. Elghoul 11 punten, mevrouw E.L. Özyenici 2 punten en
de heer H.J.W. van Nieuwenhuijze 2 punten.
Daarnaast participeren de commissarissen als spreker of panellid actief in seminars voor onder andere
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Erasmus universiteit en de Vereniging
Toezichthouders Woningcorporaties.
De commissarissen zijn aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Dit is een
beroepsvereniging en belangenbehartiger van het interne toezicht bij woningcorporaties.
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Externe accountant
Ernst & Young Accountants LLP is als externe accountant benoemd door de raad van commissarissen voor
het verslagjaar 2015. Vivare maakt geen gebruik van deze accountant voor advisering. De externe
accountant licht jaarlijks zijn bevindingen bij het jaarverslag toe aan de raad.

Samenstelling raad van commissarissen
Eind 2015 besloot mevrouw Özyenici af te treden na haar eerste zittingstermijn. Mevrouw Özyenici was
benoemd op voordracht van de huurdersverenigingen. In december 2015 startte de raad de
wervingsprocedure voor een nieuw lid én tevens huurderscommissaris.
Na het vertrek van één huurderscommissaris in 2014, bracht de raad van commissarissen het ledenaantal
terug van zes naar vijf. De raad overlegde in 2015 met de huurdersverenigingen om één van de zittende
commissarissen op hun voordracht aan te wijzen als tweede huurderscommissaris. Na intensief overleg
en individuele gesprekken hebben de huurdersverenigingen de heer Bosveld voorgedragen als tweede
huurderscommissaris.
Herbenoeming
Op 31 december 2015 liep ook de eerste zittingstermijn van de heer Elghoul af. De voorzitter evalueerde
in individuele gesprekken met de overige commissarissen en directeur bestuurder, als adviseur, het
lidmaatschap van de heer Elghoul. In de vergadering van 10 december nam de raad het voorgenomen
besluit tot herbenoeming. De Woningwet bepaalt dat voor (her)benoeming van een commissaris een
positieve zienswijze van de minister nodig is op de geschiktheid en de betrouwbaarheid van de betrokken
persoon. Dit is de zogenoemde ‘fit and proper’ toets. Deze toets is in gang gezet bij de Autoriteit
woningcorporaties. Ook de huurdersverenigingen zijn om een zienswijze gevraagd. Begin januari 2016
hebben wij positieve zienswijzen van de Autoriteit woningcorporaties en de huurdersverenigingen op de
herbenoeming van de heer Elghoul ontvangen. De voorgenomen herbenoeming per 1 januari 2016 is
vervolgens door de raad bekrachtigd.
De raad van commissarissen bestond eind 2015 uit de volgende vijf leden:
De heer Mr. W.D. van Leeuwen - voorzitter
Leeftijd: 62 jaar. Hoofdfunctie: directeur van CS&G Consultancy B.V. Relevante nevenfuncties in
2015: lid raad van commissarissen woningcorporatie Stadgenoot te Amsterdam; onafhankelijk
extern voorzitter van de vereniging Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO; docent aan
de ESAA (Erasmus) opleiding voor commissarissen. De heer van Leeuwen is benoemd op 1 januari
2011, herbenoemd op 1 januari 2015 en treedt af per 1 januari 2019.
De heer drs. R. Bosveld – lid, benoemd op voordracht huurdersverenigingen
Leeftijd: 57 jaar. Hoofdfunctie: directeur en lid board of directors van de PPF Group NV. Relevante
nevenfuncties in 2015: lid raad van toezicht Centrum Indicatiestelling Zorg; lid raad van toezicht
ROC Rijn IJssel; bestuurslid van Fonds NutsOhra; lid raad van toezicht Stichting De Opbouw; lid
raad van toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei. De heer Bosveld is benoemd op 1 januari 2011,
herbenoemd op 1 januari 2015 en treedt af per 1 januari 2019.
Mevrouw drs. E.L. Özyenici – lid, benoemd op voordracht huurdersverenigingen
Leeftijd: 44 jaar. Hoofdfunctie: directeur Informatievoorziening bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Mevrouw Özyenici is benoemd op 1 januari 2012 en treedt af per 1 januari 2016.
De heer J. Elghoul - lid
Leeftijd: 40 jaar. Hoofdfunctie: partner bij Networking Consultants. De heer Elghoul is benoemd op
1 januari 2012, herbenoemd op 1 januari 2016 en treedt af per 1 januari 2020.
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De heer H.J.W. van Nieuwenhuijze – lid
Leeftijd: 53 jaar. Hoofdfunctie: directeur van D&M Properties. Relevante nevenfuncties in 2015:
mede-initiatiefnemer van Vastgoed Regie BV. De heer van Nieuwenhuijze is benoemd op
18 december 2013 en treedt af per 18 december 2017. Hij komt in aanmerking voor herbenoeming
tot 2021.
Ultimo 2015 is de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen 80/20. Na het aftreden van
mevrouw Özyenici per 1 januari 2016 is de verhouding 100/0. Er wordt daarom in 2016 bij voorkeur een
vrouw geworven.
De kwalificaties waaraan een commissaris moet voldoen, zijn vastgelegd in de ‘Profielschets raad van
commissarissen’. Deze profielschets is opgenomen in het reglement raad van commissarissen.

Inhoud van het toezicht
Vergaderingen
De raad van commissarissen heeft in 2015 zes maal regulier vergaderd en overleg gevoerd met de
directeur bestuurder. Op de agenda stonden vaste onderdelen uit de planning & control cyclus:
 investeringsstatuut, waaronder de evaluatie van verbindingen;
 jaarverslag en jaarrekening 2014;
 afwegingskader en (meerjaren)begroting 2016;
 treasurystatuut 2015 en -jaarplan 2015;
 kwartaalrapportages.
Naast deze vaste agendapunten besprak de raad de volgende onderwerpen:
 (voortgang van de) implementatie van de strategie 2013-2017;
 scenarioplanning ten behoeve van de tweejaarlijkse robuustheidscheck op de strategie;
 de voortgang van de inrichting van de nieuwe organisatie;
 de nieuwe Governancecode 2015;
 het huurakkoord van Aedes en Woonbond;
 de uitkomsten van Vivare in de pilot van Aedes en Atrivé met de TRIASLegitimatiecheck;
 de uitkomsten van de pilot voor het gebruik van het DrieKamerModel in het jaarverslag;
 stakeholdermanagement;
 de projectplannen Malburgen Oost, Eimersweide, Honigkamp en Beekenoord en daaruit vloeiende
investeringsbeslissingen.
Verder liet de raad van commissarissen zich tijdens werkbezoeken door medewerkers van Vivare en/of
stakeholders informeren over specifieke thema’s zoals:
 de outsourcing van de ICT-beheertaken, de ICT-risicobeheersing en ICT-beveiliging;
 ketensamenwerking bij projecten;
 bezoeken aan de projecten De Nieuwe Vaart, Witte Woningen en Oud Velp-Zuid.
Daarnaast bezochten de commissarissen de kerstbijeenkomst van de medewerkers van Vivare.
Huurdersverenigingen
In 2015 overlegden leden van de raad verschillende keren met de huurdersverenigingen. Er was één
bijeenkomst met de voltallige raad én de huurdersverenigingen. Onderwerpen van gesprek waren de
samenwerking tussen de huurdersverenigingen, de raad en de huurderscommissarissen, de werkwijze
daarbij en de wederzijdse informatievoorziening. Ook over de wervingsprocedure, voordracht en
herbenoeming van (huurders)commissarissen is uitgebreid contact geweest. Er zijn afspraken gemaakt
om het contact tussen de raad van commissarissen en de huurdersverenigingen te intensiveren en meer
structuur te geven. In 2016 gaan wij dit verder vorm geven.
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Ondernemingsraad
Een delegatie van de raad heeft eenmaal het overleg bijgewoond van de directeur bestuurder met de
ondernemingsraad. In dat overleg zijn de begroting en de gevolgen van de strategie besproken. Ook
spraken enkele leden van de raad afzonderlijk met het dagelijkse bestuur van de ondernemingsraad over
(de voortgang van) de implementatie van de strategie en reorganisatie.
Governance audit
Op 29 oktober 2015 heeft de Autoriteit woningcorporaties een audit uitgevoerd bij Vivare. Deze audit had
als doel te toetsen of Vivare voldoet aan de eisen die de Autoriteit stelt aan een goede governance. Drie
commissarissen namen aan deze audit deel. Conclusie: de governance is voldoende. Dit betekent dat de
bij Vivare aangetroffen situatie voldoet aan de eisen van goede governance. Door de autoriteit
woningcorporaties zijn geen concrete verbeterpunten geformuleerd.
Toezicht op de maatschappelijke taak
Het toezicht op de maatschappelijke taak krijgt vorm door het functioneren van Vivare te toetsen aan de
doelstellingen, de strategie en de begroting. De raad van commissarissen toetst of in de strategie en de
begroting de volkshuisvestelijke opgaven van Vivare zijn opgenomen en of aan alle wettelijke kaders is
voldaan. Deze volkshuisvestelijke opgaven moeten zijn vertaald in adequate doelstellingen en zijn geborgd
in de huishouding van de organisatie. De raad van commissarissen toetst ook of de realisatie van strategie
en plannen, de gewenste voortgang hebben en passen binnen de begroting. Deze voortgang rapporteert de
directeur bestuurder in de kwartaalrapportages aan de raad.
Toezicht op de financiële positie
Het toezicht op de financiële positie van Vivare is vooral gericht op de financiële continuïteit en
(financiële) risicobeheersing. Jaarlijks stelt de directeur bestuurder in het afwegingskader de
beleidsmatige afwegingen en bijbehorende financiële kengetallen vast, waaraan de (meerjaren)begroting
moet voldoen. Deze afwegingen en kengetallen zijn besproken in de raad en bij het vaststellen van de
(meerjaren)begroting goedgekeurd. Verder geeft de raad goedkeuring aan de (meerjaren)begroting, het
treasurystatuut, het treasuryjaarplan, het investeringsstatuut en de jaarrekening. Samen vormen deze
documenten het kader waarbinnen het toezicht wordt uitgevoerd. Over de financiële continuïteit laat de
raad van commissarissen zich informeren in de kwartaalrapportages en het jaarverslag. Daarnaast
bespreekt de raad de financiële continuïteit met de controller en externe accountant.
De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks de oordeels- en toezichtsbrief van de Autoriteit
woningcorporaties, met daarin hun samenvatting van het financiële oordeel. Ook bespreekt de raad
jaarlijks de kredietwaardigheidsbeoordeling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de brief,
waarin zij het faciliteringsvolume voor Vivare aangeeft. Dit is de hoogte van het bedrag dat Vivare jaarlijks
aan geborgde leningen mag aantrekken.
Ontwikkelingen en risico’s
Met de kwartaalrapportages, het afwegingskader en de (meerjaren)begroting wordt de raad van
commissarissen geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, de consequenties van overheidsmaatregelen,
ontwikkelingen in de sector, voortschrijdend beleid en/of nieuwe inzichten. Daarmee heeft de raad inzicht
in mogelijke risico’s en daarmee ook de mogelijkheid deze nauwlettend te monitoren.
Commissies en werkgroepen
De raad van commissarissen kende in 2015 drie vaste commissies: de auditcommissie, de commissie
vastgoedregie en de remuneratie– en governance commissie. De taken en werkwijze van de commissies
staan in drie afzonderlijke reglementen die onderdeel uitmaken van het reglement raad van
commissarissen.
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Auditcommissie
Eind 2015 hadden de heren Bosveld (voorzitter) en Elghoul zitting in de auditcommissie. Hiermee
beschikt de auditcommissie over voldoende financiële expertise. Deze commissie bereidt het toezicht op
het financiële beleid voor ter bespreking in de voltallige raad. Belangrijke aandachtsgebieden van de
commissie zijn: interne risicobeheersing- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing,
fiscaliteit en wijzigingen in financieel beleid en wet- en regelgeving.
De auditcommissie vergaderde vier keer in 2015, in aanwezigheid van de directeur bestuurder, de
directeur financiën en de controller. De vaste onderdelen uit de planning & control cyclus staan standaard
op de agenda. Andere onderwerpen waren onder andere de risicobeoordeling van het zorgvastgoed, de
financiële kengetallen, de pilot Driekamermodel in het jaarverslag en de evaluatie van de positie van de
controller binnen Vivare. Ook heeft de auditcommissie een zelfevaluatie uitgevoerd.
Bij de bespreking van het jaarverslag 2014 en de managementletter 2014 was de externe accountant
aanwezig. Daarnaast sprak de auditcommissie met de externe accountant zonder aanwezigheid van de
directeur bestuurder. Onderwerpen van gesprek waren de samenwerking tussen de externe accountant
en de medewerkers, management en directie van Vivare, de wijze waarop Vivare omgaat met
aanbevelingen van de externe accountant en de ontwikkelingen op het gebied van (interne) controle.
Verder heeft de auditcommissie in 2015 een uitgebreide evaluatie van de externe accountant uitgevoerd
en de uitkomsten daarvan besproken. Ook sprak de auditcommissie eenmaal met de directeur financiën
en de controller zonder aanwezigheid van de directeur bestuurder. Dit reguliere jaarlijkse gesprek gaat
over de algemene gang van zaken binnen Vivare.
Commissie vastgoedregie
De heer van Nieuwenhuijze (voorzitter) en mevrouw Özyenici hadden in 2015 zitting in commissie
vastgoedregie. Deze commissie bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor met
betrekking tot vastgoedbeslissingen: het goedkeuren van investeringen boven € 3 miljoen. Daarnaast
volgt de commissie de organisatie ontwikkeling van de directie vastgoedregie. In 2015 heeft de commissie
haar doelstelling en werkwijze vastgelegd in een document en een reglement.
Remuneratie- en governance commissie
De remuneratie- en governance commissie bestond in 2015 uit mevrouw Özyenici en de heer van
Leeuwen. De nieuwe governancecode woningcorporaties schrijft voor dat de voorzitter van de raad van
commissarissen geen voorzitter is van de remuneratiecommissie. De heer van Leeuwen droeg daarom in
2015 het voorzitterschap over aan mevrouw Özyenici.
De remuneratie en governancecommissie beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur
bestuurder en doet een voorstel over de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de directeur bestuurder
aan de raad van commissarissen in het remuneratierapport. Daarnaast doet de remuneratie- en
governance commissie:
 voorstellen aan de raad voor de procedure en het profiel bij vacatures binnen de raad van bestuur en
de raad van commissarissen en het bezoldigingsbeleid van de commissarissen;
 de werving en selectie van nieuwe commissarissen;
 de voorbereiding van de zelfevaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen.
Vanaf 1 januari 2016 is de heer Elghoul voorzitter van de commissie. Hij nam eind 2015, vooruitlopend op
zijn herbenoeming, al taken over van de aftredende mevrouw Özyenici.
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Remuneratierapport
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van kracht.
Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2014 ook de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten
instellingen volkshuisvesting. De bezoldiging van de directeur bestuurder lag in 2015 boven het maximum
volgens de staffel in deze regeling. Met goedkeuring van de raad maakt de directeur bestuurder gebruik
van het overgangsrecht.
Directeur bestuurder
Er was in 2015 sprake van een ingreep in de pensioenvoorziening van de directeur bestuurder. De
remuneratiecommissie heeft zich hierover laten informeren door de salarisadministrateur van Vivare.
Aanleiding voor de aanpassing is de maximering van het pensioengevend loon door de Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) in 2015 op€ 100.000. De directeur bestuurder sloot in
2015 een aanvullende netto pensioenvoorziening bij het fonds af om het pensioentekort te beperken. Hij
betaalt hiervoor een netto premie die maandelijks op het nettoloon wordt ingehouden. Het
werkgeversdeel dat Vivare door de maximering uitspaart, is al bruto pensioenbijdrage aan de directeur
bestuurder uitbetaald. Hiermee blijft het loon op termijn ongewijzigd en doet het recht aan de
arbeidsovereenkomst met de directeur bestuurder. De bezoldiging van de directeur bestuurder is, door de
regeling, per saldo niet gewijzigd. Onze externe accountant heeft de regeling getoetst en bevestigd dat
deze akkoord is.
Commissarissen
Ook de vergoedingen van commissarissen vallen onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
en de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties heeft in april 2015 het wettelijk maximum van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen in een beroepsregel naar beneden bijgesteld. De Vereniging
Toezichthouders Woningcorporaties acht deze bezoldiging redelijk en maatschappelijk aanvaard voor de
sector. De raad conformeert zich aan deze beroepsregel; vanaf 1 januari 2015 is de remuneratie van de
commissarissen vastgesteld op de bedragen, volgens de bezoldigingscategorie waarin Vivare valt, uit de
VTW-beroepsregel. Voor de voorzitter is dat € 21.391 per jaar en voor een lid € 14.260.

Tot slot
De raad van commissarissen waardeert de gedrevenheid waarmee de medewerkers van Vivare zich ook in
2015 weer hebben ingezet voor de organisatie en haar huurders. De medewerkers gingen vol ambitie aan
de slag in een nieuwe werkomgeving in het Vivarehuis, veelal in nieuwe functies in een nieuwe
organisatiestructuur. Dit bracht onzekerheid en nieuwe uitdagingen met zich mee. En voor sommige
medewerkers ook pijnlijke consequenties; zij werden boventallig en keerden niet terug in de nieuwe
organisatie. De raad heeft veel bewondering en waardering voor de wijze waarop de medewerkers hier
mee om gingen.
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)
Activa (bedragen x € 1.000)

1

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

2
3
4
5

Vastgoedbeleggingen
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Commercieel vastgoed in exploitatie
Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

6
7
8
9

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Overige effecten
Borgstelling swaps

Saldo vaste activa

10
11

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Overige voorraden

12

Onderhanden projecten

13

14

15

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Saldo vlottende activa

Totaal activa

2015

2014

6.003
6.003

10.028
10.028

2.256.670
116.389
20.738
6.885
2.400.682

2.184.822
95.274
21.658
4.732
2.306.486

894
14.975
1.477
35.000
52.346

589
9.187
1.577
35.000
46.353

2.459.031

2.362.867

3.549
338
3.887

1.350
325
1.675

185

-

1.523
521
325
2.369

1.450
2
539
359
319
2.669

5.909

11.680

12.350

16.024

2.471.381

2.378.891
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Passiva (bedragen x € 1.000)

16

Eigen vermogen
Overige reserves
Wettelijke reserve

17
18
19
20

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening reorganisatie
Overige voorzieningen

21
22
23

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Leningen overheid
Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

24

25
26
27

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

Totaal passiva

2015

2014

1.808.518
876
1.809.394

1.690.241
562
1.690.803

1.596
24.375
2.767
3.029
31.767

384
11.883
5.146
4.136
21.549

521.722
11.409
20.988
554.119

548.400
33.318
22.090
603.808

26.386
22.232
6.155
3.371
112
17.845
76.101

27.873
5.395
4.779
4.549
338
19.797
62.731

2.471.381

2.378.891
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Winst- en verliesrekening over 2015
(bedragen x € 1.000)

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

2015

2014

154.998
1.162
260
-118
1.546
-122
157.726

149.371
1.367
2
-524
1.931
936
153.083

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

1.976
1.112
57
3
12.189
1.755
1.857
31.814
1.135
1.205
32.526
85.629

2.215
-12
-51
3
13.894
2.099
2.318
42.537
1.250
1.533
40.760
106.546

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

73.162

119.180

145.259

165.717

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsresultaat
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Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van vlottende effecten
Opbrengsten van effecten en vorderingen behorend tot de financiële vaste
activa
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

2.557

-152

85
37
-23.225
-20.546

253
46
-25.017
-24.870
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Resultaat voor belastingen
Belastingen

124.713
-6.705

140.847
1.491
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Resultaat na belastingen
Resultaat deelnemingen

118.008
583

142.338
558

Resultaat na belastingen

118.591

142.896

43
44
45

46

Kasstroomoverzicht 2015
(bedragen x € 1.000)

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Ontvangsten van subsidiegevers
Ontvangsten overige
Betalingen aan werknemers
Betalingen aan leveranciers onderhoud
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten
Betalingen uit hoofde van sectorspecifieke heffingen
Betalingen overige
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

156.672
2.032
1.361
-16.752
-32.235
-8.514
-13.634
-14.157

Ontvangen interest
Betaalde interest

118
-24.411

151.164
2
638
-17.925
-44.303
-7.572
-16.685
-12.668
74.773

52.651
147
-24.293

-24.293
50.480

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.853
1.944
-27.713
2.169
2.394

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

15.000
-48.192

Mutatie geldmiddelen

2014

-24.146
28.505

-700
-39.839
4.752
440
-23.059

-35.347

75.000
-51.465
-33.192

23.535

-5.771

16.693
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Grondslagen van waardering in de jaarrekening
Regelgeving

Vivare heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer
Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW 2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke
uitzonderingen. Verder zijn de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast,
waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2011) in het bijzonder.
De jaarrekening is opgemaakt op 18 april 2016.

Stelselwijziging

Vivare heeft ervoor gekozen om vanaf 2015 de woningen met, op contractdatum, een huurprijs tot aan de
huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) te classificeren als sociaal vastgoed. In 2014 was de
balansdatum leidend. De methode sluit aan bij de classificatie diensten van algemeen economische belang
(DAEB) volgens de Woningwet. Hierdoor zijn circa 80 woongelegenheden met een marktwaarde van
€ 7,0 miljoen, die per 1 januari 2014 als commercieel vastgoed in exploitatie classificeerde, sociaal
vastgoed geworden. De stelselwijziging heeft geen effect op het vermogen en het resultaat, omdat Vivare
haar sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie op marktwaarde in verhuurde staat waardeert. De
vergelijkende cijfers 2014 zijn in de jaarrekening 2015 aangepast.

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur
van Vivare zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben
betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen,
de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen
zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Consolidatie

Vivare is vrijgesteld van consolidatie aangezien de gegevens van groepsmaatschappij Bula B.V. van te
verwaarlozen betekenis zijn op het geheel.

Lijst van kapitaalbelangen
Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde
 Bula B.V. te Arnhem (100%)
 Groene Treden Beheer B.V. te Arnhem (50%)
 Groene Treden Ontwikkeling C.V. te Arnhem (50%)
Overige verbindingen
Verder heeft Vivare de volgende verbindingen met duurzame financiële en/of bestuurlijke banden door
middel van respectievelijk het verstrekken van leningen en/of het hebben van zeggenschap op grond van
contractuele bepalingen:
 Stichting Enserve te Elst
De verbindingen worden toegelicht in de bijlage bij deze jaarrekening.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen,
uitsluitend indien en voor zover:
 een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen
gesaldeerd en simultaan af te wikkelen;
 het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
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Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. Alle aan- en verkopen volgens standaard
markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum
waarop Vivare de bindende overeenkomst aangaat. Voor de grondslagen van de primaire financiële
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Voor de waardering en verwerking
van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge
accounting.
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Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening
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.
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 toekomstige prestatie-eenheden van
het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

Vastgoedbeleggingen
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en
commercieel vastgoed in exploitatie
Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Op grond van deze criteria omvat het sociale vastgoed de woningen met, op contractdatum, een huurprijs
tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale
vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens
is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Vivare
heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als vastgoedbelegging gekwalificeerd, aangezien het
beleid van Vivare is gericht op het realiseren van een zo optimaal mogelijk financieel rendement.
Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs
boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde
maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Complexindeling
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar
kasstroomgenererende eenheden (complexen / product-markt combinaties) waarop een complex /
product-markt combinatie gelijksoortig gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar complexen /
product-markt combinaties wordt derhalve rekening gehouden met onderlinge verschillen in de
vastgoedsturing van Vivare ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder
zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en prijsklasse. De indeling sluit derhalve
aan op het strategische vastgoedbeleid van Vivare.
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Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 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
Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed in exploitatie
wordt na eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde overeenkomstig het actuele
waardemodel van Richtlijn 213 “Vastgoedbeleggingen”. De reële waarde wordt bepaald met inachtneming
van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten instellingen actief zijn en de
bepalingen zoals opgenomen in het Bbsh.
Wegens het veelal ontbreken van courante prijzen op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald
met behulp van geprognosticeerde kasstromen. De aannames van de kasstromen zijn gebaseerd op de
contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. De overige (na de
contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op de gegevens van de
markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg van
de waardering tegen reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde in verhuurde staat) bepaald op het niveau
van de kasstroomgenererende eenheid. De waardevermindering of - vermeerdering wordt separaat tot
uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen’.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex c.q. product-markt combinatie 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 c.q. productmarkt combinatie 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 vastgoedbeleggingen’.
Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de reële waarde van de vastgoedbeleggingen opnieuw bepaald. Winsten of
verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als
vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het
positieve verschil tussen de boekwaarde van voor en na de herwaardering wordt op grond van RJ 645
(2011) als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.
Afschrijvingen
Op het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en het commercieel vastgoed in exploitatie
gewaardeerd tegen reële waarde wordt op grond van RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ niet afgeschreven.
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Buitengebruikstelling
Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed dat op termijn
buitengebruik wordt gesteld (sloop) op basis van het criterium ‘intern geformaliseerd’ wordt op het
moment van sloopbesluit afgewaardeerd naar de lagere grondwaarde. De sloopkosten worden in het jaar
van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
Sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering) voor gebruik als vastgoedbelegging. 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.
Verder wordt rente tijdens de bouw op vreemd vermogen geactiveerd. Voor onroerende zaken waarvoor
specifieke financiering is aangetrokken, wordt de intrestvoet 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 waardering na eerste verwerking van het sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling is tegen de
reële waarde. De reële waarde wordt bepaald met behulp van taxatie door een onafhankelijke en ter zake
deskundig taxateur van het bedrag waartegen het object bij oplevering bestens kan worden verkocht,
onder aftrek van de nog te besteden kosten om het vastgoed te realiseren.
Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het
vastgoed tegen de lagere reële waarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium
gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake
sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is
dan de reële waarde, 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 vastgoedbeleggingen’.
Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op
(her)ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, omvang en
samenstelling van deze projecten worden de grondposities overeenkomstig de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving beschouwd als vastgoedbeleggingen.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na
eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de reële waarde, welke de huidige
marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De
veranderingen in de reële waarde worden in het resultaat verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’. Indien de reële waarde niet realistisch kan worden bepaald,
vindt waardering plaats tegen kostprijs of lagere verwachte directe opbrengstwaarde in de huidige
bestemming. De waardevermindering wordt dan in het resultaat verantwoord onder de post ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’. Tijdelijke exploitatiekasstromen uit de
opstallen worden in het resultaat verantwoord.
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Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Vastgoed dat in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door Vivare is
overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, wordt gerubriceerd
(binnen de post Vastgoedbeleggingen) als vastgoed verkocht onder voorwaarden. Het vastgoed wordt
gewaardeerd op basis van het actuele waardemodel, zijnde de met de koper overeengekomen reële
waarde onder aftrek van de contractuele korting.
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de marktwaarde per balansdatum na aftrek van de in
het VOV-contract overeengekomen korting. De marktwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat.
Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en
nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is
van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de
reële waarde op terugkoopmoment.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft Vivare een terugkoopverplichting die
jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met
de contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van
de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt aan de creditzijde van de balans
opgenomen en is tegen de nominale waarde gewaardeerd aangezien inschatting van het tijdstip waarop
terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed
mogelijk is.
De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden en die ter zake van de
terugkoopverplichtingen, worden in het resultaat verantwoord onder de ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde reële waarde na
aftrek van contractuele korting en de – gefixeerde – boekwaarde op moment van herclassificatie op basis
van de oude grondslag als ongerealiseerde waardestijging bij het eigen vermogen vermeld.

Financiële activa
Deelnemingen: deelnemingen in groepsmaatschappijen, andere deelnemingen
De deelnemingen van Vivare in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen (nietgroepsmaatschappijen) waarin zij invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid,
worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Voor de bepaling of sprake is van invloed van
betekenis worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend.
Overeenkomstig deze methode, worden genoemde deelnemingen in de balans opgenomen tegen het
aandeel van Vivare in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de
deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze
jaarrekening. In de winst- en verliesrekening wordt het aandeel van Vivare in het resultaat van de
deelnemingen opgenomen.
Indien en voor zover Vivare niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan
bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de
rechtstreekse vermogensvermeerderingen en -verminderingen van de deelnemingen, wordt ook in de
wettelijke reserve opgenomen met uitzondering van herwaarderingen van activa die als ongerealiseerde
waardestijging in het eigen vermogen worden verwerkt.
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Indien de waarde van de deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode nihil is
geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde
omstandigheden op nihil gewaardeerd. Bij de afwaardering worden andere langlopende belangen in de
deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook
meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt
ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden
in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.
Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en voor
zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.
De andere deelnemingen waarop Vivare 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.
Overige financiële activa
Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf ‘Belastingen’.
Vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie vermeerderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst- en verliesrekening
verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere
waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.
Overige effecten
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij de eerste verwerking opgenomen
tegen reële waarde vermeerderd met – behalve de tegen reële waarde met waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening verwerkte beursgenoteerde effecten – de direct daaraan toe te rekenen
transactiekosten.
Gekochte obligaties die tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve rentemethode.
Overige effecten met een beursnotering (aandelen en obligaties) die niet tot einde looptijd worden
aangehouden, worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Baten en lasten die
voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Overige effecten zonder beursnotering (aandelen en obligaties) worden na de eerste verwerking
gewaardeerd tegen kostprijs.
Baten en lasten van obligaties gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden in de winst- en
verliesrekening verwerkt zodra de beleggingen aan een derde worden overgedragen of als sprake is van
een bijzondere waardevermindering, alsmede via het amortisatieproces.
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Baten en lasten van aandelen gewaardeerd tegen kostprijs, worden in de winst- en verliesrekening
verwerkt zodra de beleggingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere
waardevermindering ondergaan. Ontvangen dividend wordt ten gunste van de winst- en verliesrekening
gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Vivare beoordeelt op iedere balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen
(geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen
voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardevermindering bepaald en in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Bij financiële vaste activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van dit verlies
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 voorheen opgenomen waarderingsverlies
wordt teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de
geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere
waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de winst- en verliesrekening te worden verwerkt.
De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens
oninbaarheid.
Bij aandelen gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen
de boekwaarde van het financiële actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen,
contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk actief. Een voorheen
opgenomen waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien het wegnemen van de indicatie van
een bijzondere waardevermindering objectief waarneembaar is.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen en teruggekochte woningen met een terugkoopplicht,
bestemd voor verkoop. De waardering van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen
vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde. De
waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging tegen
de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de
waardering als voorraad, en na eerste verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde.
De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel
recente verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop.
Hieronder is verder begrepen het sociaal en commercieel vastgoed dat op balansdatum leegstaat én een
verkooplabel heeft. De waardering van de te verkopen sociale en commerciële huurwoningen is tegen
ingeschatte opbrengstwaarde.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk). De
waardering is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere
opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs onder aftrek
van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
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Onder deze post zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming opgenomen, waarvan
besloten is tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten
dan wel lagere opbrengstwaarde.
Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
opbrengstwaarde.

Onderhanden projecten
Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat is
overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de
uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de
toegerekende winst en verminderd met de voorziening voor verwachte verliezen en gedeclareerde
termijnen.
De projectopbrengsten en -kosten uit hoofde van het onderhanden project worden als opbrengsten en
kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum verwerkt,
indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat
(“percentage of completion”- methode). Voor het bepalen van het percentage gereedheid wordt uitgegaan
van de gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
Als het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden
de opbrengsten alleen verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte
projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald en worden de projectkosten in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn gemaakt (“percentage of completion with zero
profit”-methode). Als er geen onzekerheden meer bestaan ten aanzien van het op betrouwbare wijze
kunnen inschatten van het resultaat van een onderhanden project, worden de cumulatieve
projectopbrengsten verwerkt in de winst- en verliesrekening op basis van de mate van verrichte
prestaties op het moment van het niet meer bestaan van onzekerheden.
Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschrijden,
worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt.
De projectkosten bestaan uit de directe projectkosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn aan
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het normale niveau
van projectactiviteiten en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden
toegerekend, exclusief de rente op het vreemd vermogen.
Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden,
zijn als voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als overlopende activa
verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten.
Het nettobedrag per onderhanden project wordt als vlottend actief of als kortlopende schuld
gepresenteerd, indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand
vertoont.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke in een zakelijke
transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques. 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 Vivare, worden als financiële vaste activa
gerubriceerd.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de
geconsolideerde jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig
de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit.
Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in
de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële
verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien Vivare op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt
bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een
vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een
afzonderlijk actief.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake
sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is
dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen reële waarde, 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 en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Voorziening reorganisatiekosten
De voorziening voor reorganisatiekosten betreft de kosten samenhangend met een reorganisatie als
gevolg van de nieuwe strategie waartoe is besloten. Hiervoor is per balansdatum een reorganisatieplan op
hoofdlijnen opgesteld hetgeen verder is uitgewerkt in een gedetailleerd en geformaliseerd plan.
Verder is dit plan per balansdatum in uitvoering, zodanig dat bij hen de terechte verwachting bestaat dat
de reorganisatie zal worden uitgevoerd.
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Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor respectievelijk jubileumuitkeringen aan personeel,
loopbaanontwikkeling, de regeling “Verzilverd Wonen” juridische geschillen, planschades en borgstelling
Stichting Dutch International Guarantees for Housing.
De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand
ultimo boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De voorziening is tegen de contante waarde
opgenomen uitgaande van een disconteringsvoet van 4,1%. Deze disconteringsvoet is gebaseerd op de
gemiddelde rentevoet langlopende schulden eind 2015.
De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op het
gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van Vivare op grond van CAO-bepalingen
budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan van het
personeelsbestand ultimo boekjaar. De waardering is tegen nominale waarde gezien het onzekere tijdstip
van besteding van het budget.
De voorziening inzake de regeling “Verzilverd Wonen” omvat de contractuele verplichting uit hoofde van
de volgens deze regeling aangekochte woningen. De verplichting bestaat uit het levenslange huurrecht van
de bewoner alsmede de hieraan gekoppelde onderhoudsverplichting. De verplichting is opgenomen tegen
de contante waarde voor het verschil tussen de aankoopprijs bij vrije verkoop (waartegen het vastgoed
wordt geactiveerd) en de betaalde aankoopprijs. De disconteringsvoet, gebaseerd op de gemiddelde
rentevoet langlopende schulden eind 2015, is 4,1%. De jaarlijkse rentebijschrijving is gelijk aan de
disconteringsvoet. De vrijval vindt overeenkomstig de voorgecalculeerde exploitatie plaats.
De voorzieningen juridische geschillen en planschades dienen ter dekking van de financiële afwikkeling
van uit lopende juridische procedures en ingediende claims voortvloeiende verplichtingen en is
gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening is opgenomen voor de beste schatting van het
bedrag dat noodzakelijk is om de verplichtingen af te wikkelen. Er vinden nog onderhandelingen plaats
over de omvang van de uiteindelijke verplichtingen zodat de uitkomsten hiervan aanleiding kunnen geven
tot het bijstellen van de gevormde voorziening.
Uit hoofde van haar maatschappelijke betrokkenheid staat Vivare borg voor leningen die door de BNG
verstrekt worden aan de ‘Stichting Dutch International Guarentees for Housing’ (DIGH). Voor het bedrag
dat de borgstelling naar verwachting wordt aangesproken is een overige voorziening in de balans
opgenomen.

Belastingen
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.
Latente belastingen
Voor 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
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latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal
zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de
financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
gevolgen van de door Vivare, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van
activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor
zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het
tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan
van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende 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.
Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in
exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door Vivare zijn
overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf ‘Vastgoed verkocht onder voorwaarden’ van
dit hoofdstuk.

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.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten.
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde
bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer:
 het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
 het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg hetzelfde is;
 analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen.
Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de toelichting op
de financiële instrumenten.
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Derivaten en hedge accounting
Derivaten aangehouden voor hedging doeleinden
De rentevoet van lopende en in de toekomst te verwachten zeer waarschijnlijke financieringen is variabel
van aard en gebaseerd op x-maands Euribor. In de analyse van de financiële risico’s heeft Vivare het risico
van renteschommelingen onderkend en geconcludeerd dit risico niet zelf te willen dragen doch af te
dekken door middel van derivaten.
Voor deze derivaten past Vivare kostprijshedge accounting toe op basis van generieke documentatie met
vastlegging van:
 de algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de
verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties;
 de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities.
Op het moment van de eerste verantwoording worden deze derivaten gerubriceerd als ‘Derivaten met
toepassing van kostprijshedge accounting’.
De waardering en resultaatbepaling is als volgt:
 Op moment van eerste waardering wordt de reële waarde van het derivaat bepaald; over het
algemeen is de uitkomst daarvan een nihil-waarde en wordt geen actief- of passiefpost op de balans
opgenomen.
 De vervolgwaardering geschiedt tegen kostprijs of lagere marktwaarde waarbij een lagere waarde in
geval van een effectieve hedge relatie voor de waardering en resultaatbepaling niet in aanmerking
wordt genomen.
 Op moment van eerste waardering alsmede tussentijds bij aanpassing van de contractuele afspraken
met betrekking tot het derivaat en/of het afgedekte renterisico van de betreffende lening wordt
bepaald of sprake is van ineffectiviteit. Daartoe wordt beoordeeld of het referentiebedrag van het
derivaat niet groter is dan de omvang van de lening alsmede dat de kritische kenmerken zoals
omvang, looptijd, renteherzieningsdata, momenten van betaling van rente en aflossing, basis voor de
rentevoet en dergelijke van het derivaat en het afgedekte renterisico aan elkaar gelijk zijn.
 Indien de kritische kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de
hedge relatie een ineffectief deel bevat die door middel van de dollar offset methode wordt berekend.
 Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert,
wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst- en verliesrekening van het betreffende boekjaar. Blijkt
op een later moment dat het cumulatieve verlies wegens ineffectiviteit is afgenomen dan wordt deze
afname ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Kostprijshedge accounting wordt beëindigd indien:
 Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. Het cumulatieve
gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winst- en verliesrekening is
verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt afzonderlijk in de overlopende posten in
de balans verwerkt tot de afgedekte transactie plaatsvindt.
 De hedgerelatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. Indien de afgedekte positie
een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking van de hedgeresultaten als volgt
plaats:
- Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf
dat moment stopgezet. Het hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedgeinstrument dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst- en verliesrekening of
off-balance was gehouden, blijft afhankelijk van de situatie off balance of op de balans.
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-

Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee
samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de
hedge effectief buiten de winst- en verliesrekening of off-balance was gehouden, naar de winsten verliesrekening overgebracht.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot
de positie aan een derde zijn overgedragen.
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Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening
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.

Bedrijfsopbrengsten

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke kenmerkend zijn voor het
bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst respectievelijk uit de verhuur
van woningen, verkoop van woningen (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van aanvullende
diensten jegens huurders.
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 Vivare, 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 servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en
diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
Overheidsbijdragen
Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid verantwoord.
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De verkoop van vastgoed is een regulier onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en wordt derhalve als
onderdeel van de omzet verantwoord.
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 huurwoningen (sociaal
vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed in exploitatie) onder aftrek van
verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de reële waarde
(ingeschatte opbrengstwaarde). 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.
Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen
op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
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Opbrengst projecten in opdracht van derden, wijziging in onderhanden werk en kosten uitbesteed
werk en andere externe kosten
Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten in opdracht van derden waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, wordt de omzetwaarde naar rato van de verrichte prestaties in het boekjaar, voor het
verkochte deel van het project in de winst- en verliesrekening verantwoord op de post ‘Wijzigingen in
onderhanden werk’. De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. De kosten van
de verrichte prestaties in het boekjaar worden verantwoord op de post ‘Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten’.
In het boekjaar van oplevering wordt de gerealiseerde omzet op de post ‘Wijzigingen in onderhanden
werk’ van voorgaande jaren in mindering gebracht op de totale gerealiseerde omzet, zodat het saldo de
omzetwaarde laat zien van de in het jaar van oplevering verrichtte prestaties. De bij deze omzet
behorende kosten van de in het jaar van oplevering verrichte prestaties worden verantwoord op de post
‘Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten’.
Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, vindt opbrengstverantwoording
in de winst- en verliesrekening plaats tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk
kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de
periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt
opbrengstverantwoording plaats naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van
meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project
betrekking hebbende kosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het
algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend, exclusief de rente op vreemd vermogen. Een voorziening voor verwachte
verliezen voor een project wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf
Onder deze post worden de kosten van het eigen werkapparaat verantwoord welke direct toerekenbaar
zijn aan investeringen in onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk, en als zodanig
geactiveerd onder onroerende zaken in ontwikkeling (te weten: sociaal vastgoed of commercieel vastgoed
in ontwikkeling dan wel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop) en onderhanden werk
(onderhanden projecten dan wel voorraden).
Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen onder andere aan derden doorberekende kosten voor overige dienstverlening inzake
administratieve dienstverlening, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, bemiddeling huurtoeslag,
inschrijfgelden woningzoekenden en dergelijke.

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de verwachte gebruiksduur (is doorgaans de geschatte economische levensduur). Met een mogelijke
restwaarde van de opstallen wordt geen rekening gehouden. Op vastgoed gewaardeerd tegen reële
waarde wordt niet afgeschreven.
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Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane
juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake onroerend zaken ten dienste van de exploitatie.
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen op voorraden (koopwoningen gereed en in
ontwikkeling, onderhoudsmaterialen) en huurderving debiteuren opgenomen.
Pensioenlasten
Vivare heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders dan de betaling van
premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling is ondergebracht,
heeft Vivare geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van
hogere toekomstige premies.
De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij verschuldigd
zijn. De te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde, wordt als overlopend passief
respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Onderhoudslasten
Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden verantwoord,
voor zover de werkzaamheden in het jaar hebben plaatsgevonden alsmede inkoop van
onderhoudsmaterialen.
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is
van een waardeverhoging maar instandhouding van het actief.
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 alsmede uitgaven voor
activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Hieronder worden de positieve en negatieve veranderingen in de reële waarde verantwoord inzake
respectievelijk het sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging in ontwikkeling en in exploitatie,
het commercieel vastgoed in ontwikkeling en in exploitatie, de woningen verkocht onder voorwaarden en
de daarmee samenhangende terugkoopverplichtingen.
De jaarlijkse waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen worden voor het ongerealiseerde deel bij
het eigen vermogen toegelicht.
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.
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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.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesrekening
verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk nietaftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –schulden uit
hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot
realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte realisatie van een actief- of
passiefpost. De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen,
behoudens als deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.
Resultaat deelnemingen
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde, is het resultaat van
de deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Vivare. Het resultaat op deelnemingen
gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De
effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte termijn zeer liquide
beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Stand 1 januari:
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde
Mutaties:
Investeringen
Desinvesteringen
Afwaarderingen
Terugname afwaarderingen
Afschrijvingen
Totaal van de mutaties
Stand 31 december:
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde

2015

2014

33.908
-23.880
10.028

33.415
-21.759
11.656

1.740
-2.677
-1.380
268
-1.976
-4.025

589
-14
12
-2.215
-1.628

16.984
-10.981
6.003

33.908
-23.880
10.028

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens
de lineaire methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een
eventuele restwaarde:
 Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
 Kantoorgebouwen (exclusief grond): 40 jaar
 Inventaris: 5-10 jaar
 Automatisering: 3-5 jaar
 Bedrijfsauto’s: 5-8 jaar
De kantoorgebouwen worden als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien de invloed
van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen verwaarloosbaar is.
Actuele waarde
De actuele waarde (vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde) van de onroerende en roerende zaken
ten dienste van de exploitatie, met uitzondering van de bedrijfsterreinen en kantoorpanden, wijkt
verwaarloosbaar af van de historische kostprijs.
Buitengebruik gestelde materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie
Vivare heeft vastgoed tijdelijk buitengebruik gesteld met een boekwaarde van € 3,4 miljoen (2014: € -)
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Vastgoedbeleggingen
2. Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging en
3. Commercieel vastgoed in exploitatie
Het verloop van deze posten is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 1 januari
Mutaties:
Opleveringen
Investeringen
Herclassificatie
Aanpassingen reële waarde
Totaal van de mutaties
Boekwaarde 31 december
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

2. Sociaal vastgoed in
exploitatie gekwalificeerd

3. Commercieel vastgoed
in exploitatie

2015
2.184.822

2014
2.039.605

2015
95.274

2014
89.126

14.210
500
-22.287
79.425
71.848

26.921
949
-3.172
120.519
145.217

24
16.237
4.854
21.115

8
19
2.667
3.454
6.148

2.256.670
1.272.465

2.184.822
1.206.905

116.389
37.562

95.274
26.537

Vivare waardeert haar bezit in de jaarrekening op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Hiervoor is
gebruik gemaakt van het model van de Investment Property Databank (hierna: IPD). Het IPD-rekenmodel
maakt gebruik van een Discounted Cash Flow (hierna: DCF) berekening. Dit betekent dat voor een periode
van 15 jaar de inkomsten en uitgaven zo betrouwbaar mogelijk worden geschat en dat deze aan de hand
van een disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde
bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield). Het schatten van kosten en
opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; doorexploiteren en uitponden. Per complex
wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip ‘marktwaarde in
verhuurde staat’, zijnde de reële waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaatsvindt.
Uitgangspunten reële waarde
Vivare maakt gebruik van de waarderingsmethodiek van MSCI voor de taxaties van het vastgoed. Het
vastgoed wordt jaarlijks getaxeerd.
Woningen
De reële waarde wordt intern bepaald. Jaarlijks wordt de intern opgestelde taxatie gevalideerd door een
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur (DTZ) en door de IPD. Validatie vindt plaats op
basis van de huidige prijzen in een actieve markt voor soortgelijk vastgoed op dezelfde locatie in dezelfde
staat.
Aangezien de waardering van de vastgoedbeleggingen niet kan worden afgeleid van courante/recente
prijzen op de vastgoedmarkt, is de reële waarde benaderd door de contante waarde van de geschatte
toekomstige kasstromen te bepalen (Discounted Cash Flow methode). De toekomstige kasstromen
worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. De reële waarde als
waarderingsgrondslag in de jaarrekening wordt bepaald als de meest waarschijnlijke prijs, die
redelijkerwijs op de markt te verkrijgen is, berekend op basis van de beide scenario’s. De contante waarde
van de toekomstige kasstromen wordt derhalve berekend op basis van marktconforme uitgangspunten.
Verder wordt rekening gehouden met bestaande juridische en feitelijke verplichtingen, verbonden aan het
vastgoed waaronder de huidige huurcontracten.
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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 gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de marktwaarde zijn:
Parameter

Uitgangspunt

Prijsinflatie
Bouwkostenstijging
Looninflatie
Disconteringsvoet
IRS
Risico-opslag vastgoed

20-jaars gemiddelde CBS (IPD)
BDB- 20-jaars gemiddelde BDB-bouw (IPD)
20-jaars gemiddelde regelingslonen (IPD)
Uitgangspunten (DTZ)
24-maandsgemiddelde 10 jaars euro IRS (IPD)
Opslag sector vastgoed
Objectspecifiek op basis van:
- Actieve mutatiegraad
- Passieve mutatiegraad
- Locatie in Nederland
- Locatie binnen de plaats
- Type onroerend goed
- Energielabel
- Uitpondpotentie
Uitgangspunten DTZ
Uitgangspunten DTZ
Trendanalyse 3 jrs-gemiddelde (bron: primaire
systeem)
Trendanalyse 3 jrs-gemiddelde afslag voor
uitpondbaarheid (bron: primaire systeem)
Vex-norm (Vastgoedtaxatiewijzer)
Marktconforme norm (DTZ)
Belasting op basis van actuele tarieven en
WOZ-waarden
Verzekering: werkelijke premiekosten
Modelmatige taxatie (Calcasa / validatie DTZ)
Marktconform (DTZ)
Actueel niveau huurcontracten (primaire
systeem)
Op basis van WWS-waardering (primaire
systeem)
Optimale huurprijs in markt

Exit yield doorexploiteren
Exit yield uitponden
Mutatiegraad doorexploiteren
Mutatiegraad uitponden
Onderhoudsnorm per vhe
Beheernorm per vhe
Belasting en verzekering per
vhe
Leegwaarde per vhe
Verkoopkosten
Netto huur
Maximale huur
Markthuur (afgeleid van
maximale huur)

2015

2014

1,87%
2,50%
2,50%
8,00%
1,76%
6,44%

1,76%
2,89%
2,01%
8,20%
1,76%
6,44%

7,8
7,2
7,1%

9,1
8,0
7,0%

6,2%

6,2%

€ 912
€ 523
€ 333

€ 900
€ 509
€ 312

€ 140.745
€ 3.167
€ 527

€ 136.600
€ 3.073
€ 510

€ 750

€ 735

€ 686

€ 676

Disconteringsvoet
Voor het bepalen van de marktwaarde wordt als risicoloze investering de IRS 10 jaars (Interest Rate Swap
voor het interbancair ruilen van variabele met voor tien jaar vaste rentepercentages) genomen, zoals deze
geldt op het moment van de waardebepaling. Deze rentevoet wordt verhoogd met een risico-opslag ter
compensatie van het onroerend goed risico, het vastgoedsegment waartoe het object behoort en een
risico-opslag voor de in te schatten exploitatierisico’s die specifiek voortvloeien uit het gebied waar het
object in is gelegen.
Vervolgens wordt de verkregen disconteringsvoet door de taxateur getoetst aan de in de markt toegepaste
disconteringsvoeten bij beleggingstransacties. Deze toetsing laat zien, dat de disconteringsvoet afgelopen
jaar is gedaald.
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Exit yield
De exit yield wordt gehanteerd om de eindwaarde van het object aan het einde van de
beschouwingperiode te bepalen. Voor bepaling van de exit yield is de huur/leegwaarde in het 15e jaar van
belang.
De gehanteerde disconteringsvoet en exit yield zijn:

Disconterings
voet
8,78
8,58
8,49
8,21
7,93
8,28
7,97
7,84
7,65
7,36
8,57
7,96

Meergezinswoningen voor 1960
Meergezinswoningen 1960-1974
Meergezinswoningen 1975-1989
Meergezinswoningen 1990-2004
Meergezinswoningen na 2004
Eengezinswoningen voor 1960
Eengezinswoningen 1960-1974
Eengezinswoningen 1975-1989
Eengezinswoningen 1990-2004
Eengezinswoningen na 2004
Overige woningen
Totaal

Exit yield
doorexploiteren
8,37
8,23
8,69
8,11
8,34
7,46
7,64
7,70
7,55
7,21
9,20
7,83

Exit yield
uitponden
7,91
7,76
7,55
7,35
7,33
6,99
7,14
7,09
7,02
6,63
12,02
7,17

Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop zowel door
interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde
van het commercieel vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te verwachten
marktontwikkelingen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige waardering in de
jaarrekening.
Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op
de reële waarde, is ten aanzien van de woningportefeuille (sociaal en commercieel) gewaardeerd volgens
de DCF-methode, de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen. Hierbij is de gevoeligheid bij het wijzigen
van één parameter in beeld gebracht. In de praktijk van waardering van vastgoed bestaat er samenhang
tussen de parameters.

Parameters
Disconteringsvoet
Exit yield
- Doorexploiteren
- Uitponden
Mutatiegraad:
- Doorexploiteren
- Uitponden
Onderhoud / beheer
Leegwaarde
Verkoopwaardeontwikkeling
Markthuur
Huurstijging boven inflatie

Gebruikt in
reële waarde
8,0%

Stel mogelijke
afwijking
+10%

Gebruikt in
analyse
8,8%

7,8%
7,2%

+10%
+10%

8,6%
7,9%

7,1%
6,2%

-10%
-10%

6,4%
5,6%

€ 912
€ 140.745
2,5%
€ 686
+1,0% (3 jr)

+ € 150
-10%
-1%
-10%
-1%

€ 1.062
€ 126.671
1,5%
€ 617
0%

Effect op
reële waarde
-107,7
-32,5

In % van
reële waarde
-4,7%
-1,4%

-39,2

-1,7%

-23,9
-133,8
-57,6
-5,8
-30,1

-1,1%
-5,9%
-2,5%
-0,3%
-1,3%

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed
De vastgoedportefeuille is potentieel verkoopbaar tenzij dit op grond van splitsing- en/of
erfpachtvoorwaarden, expliciet is uitgesloten. Ook onzelfstandige wooneenheden zijn in potentie niet
uitpondbaar. Deze woningen zijn gewaardeerd op het doorexploitatiescenario.

70

Vivare heeft met de verschillende gemeenten in het werkgebied afspraken gemaakt over de omvang van
de sociale woningvoorraad. Omdat dit volume niet aan het individuele vastgoed is toe te rekenen, is bij de
waardering van het vastgoed hiermee geen rekening gehouden. Evenmin is het mogelijk het effect van
deze afspraak voor Vivare te kwantificeren, omdat niet te bepalen is of en zo ja op welk moment dit aantal
in de verschillende marktgebieden bereikt zal worden.
Waardeontwikkeling
Voor woningen, die zowel eind 2014 als 2015 in exploitatie waren, is het effect van de verschillende
parameters op de bruto open marktwaarde (2015: € 2.325 miljoen; 2014: € 2.211 miljoen; +5,2%) in
beeld gebracht. In onderstaande afbeeldingen zijn de parameters weergegeven, die het meeste effect
hebben gehad op de waardeontwikkeling.

Commerciële ruimten en parkeerplaatsen
De reële waarde van de commerciële ruimten en parkeerplaatsen is door een onafhankelijke ter zake
deskundige externe taxateur bepaald op basis van de huidige prijzen in een actieve markt voor soortgelijk
vastgoed op dezelfde locatie en dezelfde staat. De belangrijkste waarderingsgegevens zijn:

Bruto open marktwaarde totaal (in miljoenen)
Commerciële ruimten:
Aantal complexen
Bruto open marktwaarde (per m2)
Huur per m2 per jaar
Markthuur per m2 per jaar
Gemiddelde resterende looptijd
Disconteringsvoet
Parkeergelegenheden:
Aantal contracten
BOM per contract

2015

2014

€ 130,5

€ 137,5

91
1.184
108,0
97,0
117,0
8,5

93
1,205
109,0
97,0
126,0
8,5

774
13,2

774
13,1
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Bedrijfswaarde-informatie
De bedrijfswaarde, indien de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd worden op deze grondslag,
bedraagt:
(bedragen x € 1.000)
Sociaal vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Commercieel vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Totaal

2015

2014

1.215.144
104.861
1.320.005

1.130.021
161.858
1.291.879

Door de stelselwijziging zijn circa 80 woongelegenheden die als commercieel vastgoed in exploitatie
classificeerde sociaal vastgoed geworden. Hierdoor is het vergelijkende cijfer van de bedrijfswaarde
aangepast; is er sprake van een verschuiving van € 3,4 miljoen van commercieel vastgoed naar sociaal
vastgoed in exploitatie.
Uitgangspunten bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie wordt gevormd door de contante waarde van
de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over
de geschatte resterende exploitatieperiode van de complexen.
De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van de onroerende zaken totdat het vastgoed door
sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige
bestemming van het vastgoed (in dit geval lange termijnverhuur).
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van het bestuur weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van
toepassing zullen zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex. Deze
veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehanteerde
uitgangspunten.
De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde
meerjarenbegroting waarbij voor de verwachte kosten van contractueel aangegane
onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar
de contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden gebaseerd op de
in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren worden de
kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting, gebruikmakend van een vast
groeipercentage voor inflatie en huurstijging.
Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Stijgingsparameters:
 Jaarlijkse huurverhoging volgt prijsinflatie (0,9% oplopend tot 2,0% lange termijn) plus 1,0%
(voorgaand jaar: 2,0% lange termijn).
 Gedifferentieerde huurverhoging: lage inkomens prijsinflatie plus 0,75%, middeninkomens
prijsinflatie plus 1,0% en hoge inkomens prijsinflatie plus 4,0%.
 Huurverhoging met opslag op prijsinflatie tot streefhuur, vervolgens prijsinflatie.
 Jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eerste vijf jaar: 0,27% (voorgaand jaar: 0,30%).
 Jaarlijkse huurderving van 1,0% als gevolg van leegstand (voorgaand jaar: 1,0%).
 Jaarlijkse mutatiegraad van 7,5% waarbij huurharmonisatie tot 76,0% van de maximaal redelijke
huur (voorgaand jaar: 7,5% en 80,0%).
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Jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven van 1,4% oplopend tot 2,5% (voorgaand jaar:
3,0%).
Jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven conform de inflatie voor bouwkostenontwikkeling van
1,4% oplopend tot 2,5% (voorgaand jaar: 3,0%).

Volumeparameters:
 Instandhoudingsonderhoud (op basis van bedrijfseconomische norm): € 1.366 per verhuureenheid
2016, daarop volgende jaren € 1.168 per eenheid (voorgaand jaar: € 1.150).
 Directe overige exploitatieuitgaven (belastingen, verzekering): € 360 per verhuureenheid
(voorgaand jaar: € 333).
 Overige indirecte exploitatieuitgaven voor zover vastgoed gerelateerd (algemeen beheer): € 1.190 per
verhuureenheid (voorgaand jaar: € 1.235). De uitgaven inzake algemeen beheer omvatten lonen en
salarissen, sociale lasten, pensioenlasten alsmede automatisering, advies, accountant, huisvesting,
overige personeelsuitgaven, leveringen en diensten, overige bedrijfsopbrengsten et cetera.
 Heffing van overheidswege gekoppeld aan het sociaal vastgoed in exploitatie (verhuurdersheffing):
voor 2016 en verder ingerekend op basis van het wettelijk kader voor de periode 2014 tot en met
2017 en voor 2018 en verder gebaseerd op de beste schatting die voor 2018 en verder op jaarbasis is
verondersteld gelijk te zijn aan de heffing in 2017.
 Op basis van de richtlijn worden alleen de fysieke uitgaven leefbaarheid toegerekend aan de
bedrijfswaarde. De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor
buurtcentra, bijzondere gebouwen, groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte,
cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera alsmede uitgaven voor activiteiten zoals
inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.
Discontering:
 Disconteringsvoet van 5,0% voor woningen (voorgaand jaar: 5,25%); disconteringsmoment:
medionummerando.
 Contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur van het complex met een
minimum van 15 jaar voor complexen waarvoor geen concrete sloop- , renovatie- of verkoopplannen
aanwezig zijn.
Overige aspecten:
 Inrekenen restwaarde grond: eengezinswoning € 16.250, meergezinswoning € 11.750 per
verhuureenheid, uitgaande van bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming aan het eind van de
economische levensduur, zijnde de huidige grondprijs geïndexeerd naar einde levensduur
(eengezinswoning € 32.250, meergezinswoning € 24.750) en gecorrigeerd voor toekomstig te maken
kosten inzake uitplaatsing (eengezinswoning € 5.400, meergezinswoning € 5.400), sloop en opnieuw
bouwrijp maken (eengezinswoning € 10.600, meergezinswoning € 7.500) (restwaarde grond
voorgaand jaar: eengezinswoning € 15.500, meergezinswoning € 11.100).
 Inrekenen woningverkopen: tegen de contante waarde van de verwachte opbrengstwaarde minus
verkoopkosten voor maximaal de eerstkomende vijf jaar op basis van een geformaliseerd
verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.
Schattingselementen bepaling bedrijfswaarde
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze
waarderingsgrondslag, zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de
waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant kunnen afwijken van de verwachtingen van
het management zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in de effecten van
redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de bedrijfswaarde, is de volgende
gevoeligheidsanalyse opgenomen. Het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking
(overige parameters blijven gelijk).
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Parameters
Reguliere huurverhoging
Reguliere huurverhoging
Mutatiegraad
Mutatiegraad
Onderhoud
Onderhoud
Restwaarde grond
Restwaarde grond
Disconteringsvoet

Gehanteerd in bedrijfswaarde
prijsinflatie + 1,0%
prijsinflatie + 1,0%
7,5%
7,5%
€ 1.168 per vhe
€ 1.168 per vhe
€ 15.500/€ 11.100 per vhe
€ 15.500/€ 11.100 per vhe
5,00%

Stel mogelijke
afwijking
-1%
1%
-1%
1%
-€ 100
€ 100
- € 1.000
€ 1.000
0,25%

Effect op
bedrijfswaarde
x € 1.000
-48.889
42.160
-2.357
2.357
-36.168
36.168
-12.484
12.125
-36.229

Effect op
bedrijfswaarde in %
-3,70%
3,19%
-0,18%
0,18%
-2,74%
2,74%
-0,95%
0,92%
-2,74%

Bedrijfswaarde en de bijdrageheffing Aw
Volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving mag de bijdrageheffing Aw niet ingerekend worden in de
bedrijfswaarde; deze heffing wordt beschouwd als een niet-vastgoed gerelateerde last. Het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties stelt echter dat de
bijdrageheffing Aw wel opgenomen moet worden in de bedrijfswaardeberekening vanwege het
structurele karakter. De bedrijfswaarde inclusief deze bijdrage, indien de onroerende zaken in exploitatie
gewaardeerd worden op deze grondslag, bedraagt:
(bedragen x € 1.000)
Sociaal vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Commercieel vastgoed, indien gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
Totaal

2015

2014

1.212.782
104.775
1.317.557

1.130.021
161.858
1.291.879

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het Vivare 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 recht van eerste hypotheek op de woningen van Vivare betreffende de door het
WSW geborgde financiering.
Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft Vivare een obligoverplichting gebaseerd op de
omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de balans
vermeld onder de ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa’.
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4. Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 1 januari

2015
21.658

2014
22.823

Mutaties:
Herclassificatie
Aanpassingen reële waarde
Totaal van de mutaties

-2.078
1.158
-920

-2.136
971
-1.165

20.738
-1.681

21.658
-2.975

Boekwaarde 31 december
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

Herclassificatie vastgoed verkocht onder voorwaarden
De post herclassificatie uit het verloopoverzicht betreft:
 De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de bestemming hebben gekregen te worden
doorverkocht zonder voorwaarden en ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht; deze woningen zijn
geherclassificeerd naar ‘Voorraden’ tegen verkrijgingsprijs, zijnde de marktwaarde onder aftrek van
de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de woningen zijn
onder de ‘Voorraden’ opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen ingeschatte opbrengstwaarde.
 De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn doorverkocht zonder
voorwaarden; herclassificatie vindt plaats met als kostprijs van de verkoop de marktwaarde onder
aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting, waarna
de waardering op ingeschatte opbrengstwaarde plaatsvindt; de opbrengstwaarde minus de waarde
van de woningen is in het resultaat verantwoord onder de post ‘Resultaat verkoop
vastgoedportefeuille’.
 De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn verhuurd als sociale of
commerciële huurwoning; deze woningen zijn geherclassificeerd naar ‘Vastgoedbeleggingen’ tegen
verkrijgingsprijs, zijnde de marktwaarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van
afwikkeling.
Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2015 137 (2014: 151). De contracten
bevatten een verplichting tot terugkoop.
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5. Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Het verloop van deze posten is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
2015
4.732

2014
4.460

Mutaties:
Opleveringen
Investeringen
Herclassificatie
Afwaarderingen
Aanpassingen reële waarde
Totaal van de mutaties

-14.210
22.161
4.289
-10.546
459
2.153

-26.921
39.193
357
-11.544
-813
272

Boekwaarde per 31 december
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

6.885
-10.938

4.732
-7.121

Boekwaarde per 1 januari

Bouwrente
Tijdens de bouw wordt rente op vreemd vermogen geactiveerd. Gedurende het boekjaar 2015 is hiervoor
een bedrag van € 332.000 (2014: 91.000) geactiveerd.

Financiële vaste activa
6. Deelnemingen
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Bula B.V.
Groene Treden Beheer B.V.
Realisatiemaatschappij Schuytgraaf C.V.
Totaal

Boekwaarde
01-01-2015
573
16
589

Resultaat
571
9
3
583

Dividenduitkering /
vereffening
-269
-6
-3
-278

Boekwaarde
31-12-2015
875
19
894

7. Latente belastingvordering(en)
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en
passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal
compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna
toegelicht:
a

Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging en commercieel vastgoed in exploitatie met
nieuwbouw en verbetering
Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). De hogere commerciële
waardering dan fiscaal leidt in eerste instantie tot een passieve belastinglatentie, welke niet is
gevormd aangezien deze na verloop van tijd omslaat in een actieve latentie. De fiscale boekwaarde ligt
onder de afschrijfbare (WOZ) bodemwaarde en wordt pas fiscaal afgewikkeld nadat in de toekomst
eerst bij sloop de bouwbestemming op de grond zou komen te vervallen. Gezien de lange looptijd van
het actief en de onzekerheid dat bij sloop in de toekomst de bouwbestemming vervalt, tendeert de
actieve belastinglatentie over het verschil tussen de (geherwaardeerde) boekwaarde in de
jaarrekening en de fiscale boekwaarde contant gemaakt naar nihil.

76

b

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie: sloop/verkoop binnen vijf jaar
- Belastinglatenties worden in de jaarrekening verwerkt voor zover Vivare over een beleidshorizon
van vijf jaar expliciete uitspraken heeft gedaan over de voorgenomen afwikkeling van de
woningen door sloop/verkoop alsmede indien de bouwbestemming zal vervallen (zie punt a.).
- Wordt bij sloop binnen vijf jaar wederom vervangende nieuwbouw gepleegd, dan blijft de fiscale
boekwaarde na afloop van de gebruiksduur (sloop) in stand. Derhalve wordt hiervoor geen
latentie gevormd (zie punt a).

c

Verkoop woningen onder VOV
Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. Een
gedeelte van de fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de boekwaarde in de vorm
van een winstrecht wikkelt pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijke verschil is sprake van een actieve
belastinglatentie. Aangezien het moment van terugkoop en daarmee het moment van afwikkeling van
de latentie op voorhand niet vast staat en een lange termijn kan zijn, is een betrouwbare schatting van
deze latentie niet mogelijk en op nihil gewaardeerd.

d

Leningen o/g
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de nominale
waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast en de waardering
als toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen.

e

Derivaten
Bij de door Vivare toegepaste rentederivaten is sprake van een verschil tussen de waardering die de
fiscus toepast en de waardering als toegepast in de jaarrekening; de rentederivaten zijn niet in de
commerciële balans opgenomen. De latentie loopt af over de resterende looptijd van de betreffende
derivaten. In de jaarrekening is voor het waarderingsverschil een latente belastingvordering tegen de
nominale waarde verantwoord.

f

Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor
zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst
beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor een latente
belastingvordering tegen de nominale waarde verantwoord.

Stand latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De specificatie van de latente belastingvorderingen is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen
Beschikbare verliescompensatie
Boekwaarde 31 december

2015

2014

5.762
9.213
14.975

4.277
4.910
9.187

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
Het gehanteerde vennootschapsbelastingtarief bedraagt 25%. De looptijd van de tot waardering
gebrachte latente belastingvorderingen bedraagt één tot 30 jaar. Van de latente belastingvorderingen
wordt een bedrag van in totaal € 0,3miljoen naar verwachting binnen één jaar gerealiseerd.
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Het verloop van de latente belastingvorderingen is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

2015

Boekwaarde 1 januari
Dotaties ten gunste van het resultaat
Onttrekkingen
Boekwaarde 31 december

9.187
7.087
-1.299
14.975

8. Leningen u/g
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Woonzorgcentrum Pleyade
Stichting zorgcentrum Beverode
Coöperatieve huisartsen diensten
Totaal

Boekwaarde
01-01-2015
1.502
54
21
1.577

Aflossingen
-85
-9
-6
-100

Boekwaarde
31-12-2015
1.417
45
15
1.477

Woonzorgcentrum Pleyade
Betreft diverse leningen. De bijbehorende rentepercentages variëren van 5,50% tot 7,20%. De resterende
looptijden variëren van vier tot 14 jaar. Voor deze leningen zijn geen zekerheden verstrekt.
Stichting zorgcentrum Beverode
De rente op deze lening bedraagt 5,75%. De resterende looptijd is vijf jaar.
Coöperatieve huisartsen diensten
De rente op deze lening bedraagt 6,00%. De resterende looptijd is drie jaar.
9. Overige effecten
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Stand 1 januari
Aflossingen
Terugneming waardeverminderingen
Stand 31 december
Nominale waarde
Cumulatieve waardevermindering

2015
2.557
-2.557
-

Vivare participeerde met 60 certificaten van € 100.000 in het Wooninvesteringsfonds. In 2015 heeft het
Wooninvesteringsfonds haar recht tot koop uitgeoefend, waarna de certificaten volledig zijn afgelost.
Vivare heeft daardoor € 2,6 miljoen van de waardevermindering teruggenomen.

Voorraden
10. Vastgoed bestemd voor verkoop
De post ‘Vastgoed bestemd voor verkoop’ bestaat uit opgeleverde, nog niet verkochte
nieuwbouwwoningen, teruggekochte woningen met een terugkoopplicht bestemd voor verkoop en voor
verkoop gelabelde huurwoningen die per 31 december leegstaan. Het verloop van de post is als volgt:
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(bedragen x € 1.000)
2015
1.350

2014
1.234

Mutaties:
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen reële waarde
Totaal van de mutaties

-2.089
3.830
458
2.199

-2.925
2.037
1.004
116

Boekwaarde 31 december
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

3.549
1.139

1.350
266

2015

2014

241
-56
185

-

Boekwaarde 1 januari

11. Overige voorraden
Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen in de magazijnen en servicewagens.
12. Onderhanden projecten
De stand van de onderhanden projecten is als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)
Bestede kosten
Gedeclareerde termijnen
Totaal

Vorderingen
13. Huurdebiteuren
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten en
incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor
rekening van de huurder begrepen. De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Zittende huurders
Vertrokken huurders

1.422
2.165
3.587
-2.064
1.523

1.206
2.109
3.315
-1.865
1.450

Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal

Eind 2015 bedraagt de huurvordering op zittende huurders 0,9% van de huuropbrengsten (2014: 0,8%).
14. Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)
Overige debiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal

2015

2014

521
521

359
359
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15. Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Rekening-courant bankier
Kas
Totaal

5.908
1
5.909

11.678
2
11.680

Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan ter vrije
beschikking van Vivare.

16. Eigen vermogen
Het verloop van deze posten is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Overige
reserves

Wettelijke
reserve

Stand 1 januari
Resultaat boekjaar
Dividenduitkering
Overige mutaties
Stand 31 december

1.690.241
118.011
275
-9
1.808.518

562
580
-275
9
876

De wettelijke reserve is gevormd voor de vermogensvermeerderingen van de deelnemingen Groene
Treden Beheer B.V. en Groene Treden Ontwikkeling C.V. waarvan uitkering niet zonder beperkingen kan
worden bewerkstelligd.
Ultimo 2015 is in totaal € 1.484 miljoen (2014: € 1.415 miljoen) aan ongerealiseerde herwaarderingen in
de overige reserves begrepen uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen
marktwaarde in verhuurde staat.
(bedragen x € 1.000)
Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging vastgoed bestemd voor verkoop
Ongerealiseerde waardestijging vastgoed verkocht onder voorwaarden
Totaal

2015

2014

1.431.648
50.438
1.640
75
1.483.801

1.373.918
40.309
640
7
1.414.874

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De
mogelijkheden om vrijelijk door complexgewijze verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde
staat van het sociaal bezit in exploitatie aangemerkt als vastgoedbelegging te realiseren worden meer en
meer beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en
ontwikkeling behoefte aan sociale huurwoningen. Het bestuur heeft een inschatting gemaakt van dat
gedeelte van de ongerealiseerde herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer
lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het
sociaal bezit aangemerkt als vastgoedbelegging (behoudend ingeschat) en de marktwaarde in verhuurde
staat van dit bezit en beweegt zich in een bandbreedte van € 1.042 en € 1.055 miljoen.
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Voorzieningen
17. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Sociaal
vastgoed in
ontwikkeling
384
11.758
-10.546
1.596
1.596
-

Stand 1 januari
Toevoegingen
Onttrekking
Stand 31 december
Looptijd < 1 jaar
Looptijd > 5 jaar

18. Voorziening latente belastingverplichtingen
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en
passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen, resulterend in de volgende latente
belastingverplichtingen:
a

Voorziening groot onderhoud
In de jaarrekening is voor de voorziening groot onderhoud een latente belastingverplichting tegen de
nominale waarde verantwoord voor het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van
deze voorziening. Commercieel is geen voorziening groot onderhoud gevormd.

Stand latente belastingverplichtingen tot waardering gebracht
De specificatie van de latente belastingverplichtingen is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen
Boekwaarde 31 december

2015

2014

24.375
24.375

11.883
11.883

Het gehanteerde vennootschapsbelastingtarief bedraagt 25%. Van de voorziening wordt een bedrag van
nul naar verwachting binnen één jaar gerealiseerd.
Verloop latente belastingverplichtingen tot waardering gebracht
Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 1 januari
Dotatie ten laste van het resultaat
Boekwaarde 31 december

2015
11.883
12.492
24.375
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19. Voorziening reorganisatie
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

2015

Stand 1 januari
Onttrekking
Stand 31 december
Looptijd < 1 jaar
Looptijd > 5 jaar

5.146
-2.379
2.767
1.103
-

20. Overige voorzieningen
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Stand 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand 31 december
Looptijd < 1 jaar
Looptijd > 5 jaar

Loopbaanontwikkeling
519
161
-186
494
247
-

Jubilea
483
1
-37
447
24
306

Verzilverd
wonen
660
-95
565
75
199

Overig
2.474
-951
1.523
785
-

Totaal
4.136
162
-1.269
3.029
1.131
505

> 5 jaar
509.013
20.988
530.001

Totaal
521.722
11.409
20.988
554.119

> 5 jaar
528.871
22.090
550.961

Totaal
548.400
33.318
22.090
603.808

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)
21. Leningen kredietinstellingen
22. Leningen overheid
23. Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Totaal

2015
Rente
3,72%
4,28%
3,73%

(bedragen x € 1.000)
21. Leningen kredietinstellingen
22. Leningen overheid
23. Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV
Totaal

1-5 jaar
12.709
11.409
24.118
2014

Rente
3,93%
4,23%
3,95%

1-5 jaar
19.529
33.318
52.847

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Voor een toelichting op de renterisico’s wordt verwezen naar de ‘Financiële instrumenten’.
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21. en 22. Schulden/leningen kredietinstellingen en overheid
Het verloop van deze posten is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
Stand 1 januari
Aflossingsverplichting 2015
Schuldrest 1 januari
Mutaties
Nieuwe leningen
Aflossingen
Totaal van de mutaties
Schuldrest 31 december
Aflossingsverplichting 2016
Stand 31 december

21. Kredietinstellingen
548.400
27.873
576.273

22. Overheid
33.318
5.319
38.637

Totaal
581.718
33.192
614.910

15.000
-43.165
-28.165

-5.026
-5.026

15.000
-48.191
-33.191

548.108
-26.386
521.722

33.611
-22.202
11.409

581.719
-48.588
533.131

De reële waarde van de leningen kredietinstellingen en overheid is geschat aan de hand van de contante
waarde van de toekomstige kasstromen en bedraagt € 649 miljoen respectievelijk € 35 miljoen (2014:
€ 689 miljoen respectievelijk € 41 miljoen).
Ultimo 2015 is geen financiering aangetrokken met uitgestelde stortingen in 2016.
Zekerheden
Van de leningen overheid en kredietinstellingen is € 539 miljoen (2014: € 567 miljoen) geborgd door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor de door het WSW geborgde leningen heeft Vivare zich
verbonden het onderliggend onroerend goed in exploitatie met een WOZ-waarde van € 3.265 miljoen niet
zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen gaan.
Voor de leningen kredietinstellingen is hypothecaire zekerheid van € 11 miljoen (2014: € 11 miljoen)
verstrekt met betrekking tot het onroerend goed van Vivare met een marktwaarde van € 11 miljoen
(2014: € 11 miljoen).
Achterstelling
Onder de schulden/leningen kredietinstellingen en overheid zijn geen achtergestelde schulden begrepen.
Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe kostprijssysteem.
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23. Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Het verloop van deze post is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

2015

Stand 1 januari:
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden
Waardeverminderingen
Boekwaarde

24.001
-1.911
22.090

Mutaties
Teruggekochte woningen
Opwaarderingen
Afwaarderingen
Totaal mutaties

-2.078
984
-8
-1.102

Stand 31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden
Waardeverminderingen
Totaal

21.843
-855
20.988

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder de Koopgarantregeling heeft
betrekking op 137 nieuwbouwkoopwoningen (2014: 151).

Kortlopende schulden
24. Schulden aan kredietinstellingen
De schulden aan kredietinstellingen zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)

2015

2014

26.386
26.386

27.873
27.873

(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Omzetbelasting
Pensioenpremie
Totaal

3.126
245
3.371

4.243
306
4.549

2015

2014

91
21
112

257
81
338

Aflossingsverplichting 2016 op langlopende leningen kredietinstellingen
Totaal

25. Belastingen en premies sociale verzekeringen
De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn als volgt te specificeren:

26. Overige schulden
De overige schulden zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)
Vooruitontvangen bedragen
Waarborgsommen
Overig
Totaal
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27. Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1.000)
Niet vervallen rente leningen
Vooruitontvangen huren
Verplichtingen projecten
Nog te ontvangen facturen
Reservering vakantiedagen
Te verrekenen servicekosten
Totaal

2015

2014

11.513
2.421
1.363
1.862
566
120
17.845

12.762
2.183
1.676
2.193
542
441
19.797

Financiële instrumenten
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van
de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans
opgenomen financiële instrumenten.
Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s
De primaire financiële instrumenten van Vivare, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar
operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het
financieringsbeleid van Vivare is het voorkomen dan wel spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals
rente- en liquiditeitsrisico’s.
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15% van de leningenportefeuille. In dit
kader maakt Vivare gebruik van renteswaps ter afdekking van het renterisico dat ontstaat uit haar
financieringsactiviteiten. Zij gebruikt deze instrumenten uitsluitend indien er een onderliggende lening
aanwezig is en de toepassing tot een positie van de totale leningenportefeuille leidt, welke vergelijkbaar is
met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten. Hierbij past zij kostprijshedge
accounting toe (zie hierna onder paragraaf Hedges). Het beleid van Vivare is om niet te handelen in
financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Vivare zijn het kredietrisico,
liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico. Het beleid van Vivare
om deze risico’s te beperken is als volgt.
Kredietrisico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Vivare
kunnen voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij (huur)debiteuren.
Vivare maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt Vivare enkel
met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen
(rating) en de omvang van het kredietrisico bij iedere partij te beperken.
Door de grote spreiding over de huurders en de korte betaaltermijnen is het kredietrisico inzake
(huur)debiteuren relatief beperkt. Koopwoningen worden slechts aan de toekomstige eigenaar
overgedragen indien de vordering is voldaan.
Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Vivare over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen
te kunnen voldoen.
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Om te waarborgen dat Vivare aan haar verplichtingen kan voldoen zijn, naast het aantrekken van
langlopende leningen, kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten beschikbaar voor een bedrag van in
totaal € 25 miljoen (2014: € 25 miljoen).
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang
fluctueren is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.
Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico’s specifiek inzake de rentederivaten, wordt verwezen naar
paragraaf Hedges van dit hoofdstuk.
Valutarisico
Vivare loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande
kasstromen in euro’s zijn.
Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
Vivare loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name
begrepen onder financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt Vivare het risico dat de
marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van
veranderingen in de marktrente (in casu prijsrisico). Voor deze vorderingen en schulden worden geen
financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
Voor schulden met variabele renteafspraken loopt Vivare risico ten aanzien van toekomstige kasstromen
als gevolg van veranderingen in de marktrente (in casu kasstroomrisico). Voor schulden met variabele
renteafspraken wordt het kasstroomrisico grotendeels afgedekt door in geval van een significante
verwachte stijging respectievelijk daling van de marktrente, renteswapcontracten af te sluiten waarbij de
variabele rente wordt geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder naar paragraaf ‘Hedges’ van
dit hoofdstuk.
Rentevoet leningen overheid en kredietinstellingen met resterende looptijden
Ter beoordeling van het prijsrisico dat Vivare loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in
groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden:
(bedragen x € 1.000)
Restant looptijd voor
renteconversie
1-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
> 20 jaar
Totaal

Renteklasse

tot 3%
61.770
70.000
131.770

3%-4%
50.328
1.826
15.000
67.154

4%-5%
16.461
21.641
80.353
30.000
145.000
293.456

5%-6%
4.538
13.560
26.803
40.000
84.900

6%-7%
3.061
3.061

>7%
1.378
1.378

Totaal
72.705
86.472
93.913
58.628
270.000
581.718

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 3,75%
(2014: 3,95%).
Kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de leningenportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen
betreffende de contractueel bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en
de renteconversies:
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(bedragen x € 1.000)
Jaar
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Totaal
aflossingen
33.587
10.028
9.319
19.292
19.359
4.436
6.439
34.357
39.579
19.584

Eindaflossingen
29.669
6.052
5.246
15.000
15.315
2.294
30.000
35.218
15.000

Jaaraflossing
3.918
3.975
4.072
4.292
4.043
4.436
4.145
4.357
4.361
4.584

Renteconversies
1.763
6.296
30.670
20.000
15.000

De duration van de leningenportefeuille bedraagt gemiddeld 9,9 jaar (2014: 10,2 jaar).
Toelichting renterisico’s per leningsoort
De renterisico’s van de leningenportefeuille per leningsoort toegelicht:
 De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het
renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betreft:
- op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude
contractrente;
- de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met
een hogere dan wel lagere rente.
 De rente van de variabele rentende leningen (roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op drie-maands
Euribor of een-maands Euribor. De rente van de roll-over leningen is opgebouwd uit het Euriborpercentage en een liquiditeitsafslag respectievelijk opslag die varieert van -33 basispunten tot + 56
basispunten.
 Het renterisico van de roll-over leningen (waarbij de rente per drie maanden wordt herzien) is voor
€ 210 miljoen afgedekt met rente-instrumenten (zijnde renteswaps). Over het boekjaar 2014 beliep
de rentelast inzake de renteswaps € 9,5 miljoen (2014: € 9,0 miljoen). Gecombineerd met de rentelast
over de leningenportefeuille ad € 14,8 miljoen bedraagt de effectieve rentevoet 3,75% (2014: 3,95%).
 De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een
basisrente en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De
kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar
bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe kredietopslag met de bank overeengekomen te worden. De
kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt tussen de 28 en de 48 basispunten.
Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake van de
leningenportefeuille.
Hedges
Algemene hedge strategie
Vivare voert een strategie om het risico op wijzigingen van toekomstige rentekasstromen uit hoofde van
bestaande en zeer waarschijnlijk in de toekomst af te sluiten leningen af te dekken. Daartoe worden als
hedge-instrument renteswapcontracten afgesloten. Met een renteswap ontvangt Vivare een variabele
rente van de tegenpartij en betaalt zij een vaste rente terug.
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Effectiviteit hedgerelatie
Hedge accounting wordt toegepast aangezien sprake is van een effectieve hedgerelatie. De kritische
kenmerken (onder andere omvang en looptijd) van de hedge-instrumenten komen overeen met die van de
afgedekte en nog af te dekken posities. Voor elke verslaggevingsperiode wordt de effectiviteit van de
hedgerelaties getest middels het vergelijken van de kritische kenmerken, die de waarde van de
instrumenten het meest beïnvloeden. Indien ineffectiviteit wordt vastgesteld, wordt deze in de winst- en
verliesrekening verwerkt.
Op de derivaten wordt kostprijshedge accounting toegepast.
Renteswaps
Vivare heeft een aantal payer swapcontracten afgesloten om renterisico’s voortvloeiend uit
leningcontracten met een variabele rente af te dekken. De betalingscondities van de renteswap stemmen
overeen met die van de onderhandse leningen. Zoals onder de waarderingsgrondslagen toegelicht, past
Vivare daarbij kostprijshedge accounting toe, waardoor de renteswaps tegen kostprijs worden
gewaardeerd (nagenoeg nihil) en waardemutaties niet in het resultaat worden verantwoord.
De opbouw van de afgesloten renteswapportefeuille naar looptijd en waarde is als volgt:

Derivaat
(bedragen x € 1.000)
Payer Swap

Aantal
12

Hoofdsom
210.000

Rest
looptijd
0-10 jr
20.000

Rest
looptijd
10-20 jr
90.000

Rest
looptijd
> 20 jr
100.000

Marktwaarde
31-12-15
-119.267

Marktwaarde
31-12-14
-135.000

De aan vorengenoemde derivaten gekoppelde variabel rentende leningen zijn afgesloten bij de volgende
geldgevers:
(bedragen x € 1.000)
Hoofdsom
80.000
130.000
210.000

NWB
BNG
Totaal

Aantal swaps
6
6
12

Van de gehele swapportefeuille van € 210 miljoen geldt dat er over € 105 miljoen tussentijds de
marktwaarde verrekend moet worden. Het gaat hierbij om totaal 6 van de 12 swapcontracten. Bij een
negatieve marktwaarde dienen liquiditeiten te worden gestort als onderpand. De storting is gecapt op
maximaal € 35 miljoen. Gedurende geheel 2015 is dit maximale bedrag gestort bij de tegenpartij.
Swap tegenpartij
(bedragen x € 1.000)
ING
ABN-AMRO
BNG
Totaal

Waarde
85.000
105.000
20.000
210.000

Aantal
5
6
1
12

Marktwaarde
verrekening
nee
ja
nee

Marktwaarde
per 31-12-15
-36.396
-61.745
-21.126
-119.267

Gestort
onderpand
35.000
35.000

Breakclauses
Voor één swapcontract met een hoofdsom van € 20 miljoen geldt dat er een mutual breakclause op zit. De
looptijd van deze swap is tot 1 augustus 2036. De breakclause staat op 7 november 2029.
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Niet in de balans opgenomen regelingen
Voorwaardelijke verplichtingen
WSW obligoverplichting
Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het
WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze
borgstelling is Vivare verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een bepaald percentage (2015:
3,85%; 2014: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde
leningen. Met deze obligoverplichting staan woningcorporaties als deelnemer van het WSW garant voor
elkaar. Per 31 december 2015 heeft Vivare een aangegane obligoverplichting van € 18,3 miljoen (2014:
€ 20,3 miljoen).
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of
garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de
betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.
Niet-verwerkte activa en verplichtingen
Heffing voor saneringssteun
Voor 2016 is de saneringssteun op nul euro gesteld. De minister keurde dit voorstel goed. De heffing voor
de jaren daarna is niet bekend en mede afhankelijk van lopende of zich nieuw aan te dienen
saneringsgevallen. Corpodata heeft gecommuniceerd voor de jaren 2017-2020 jaarlijks de volgende
heffing in het kasstroomoverzicht op te nemen: € 60 per zelfstandige woongelegenheid en een heffing van
€ 30 per onzelfstandige woongelegenheid.
Bankgaranties
Vivare heeft in totaal € 288.000 (2014: € 288.000) aan bankgaranties verstrekt.
Meerjarige financiële verplichtingen
Operationele lease
Vivare heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s afgesloten. De auto’s worden geleased
voor een periode van vier jaar. Voor privégebruik wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Per
31 december 2015 bedraagt het aantal leaseauto’s 21 en het totale bedrag aan contractuele verplichtingen
€ 345.000 (inclusief btw) (2014: € 358.000).
Huurverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen inzake onroerend goed
(kantoorpand) bedraagt in totaal € 387.000 . De huurverplichtingen lopen van 2015 tot 2025.
Investeringsverplichtingen
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van woningen
voor een totaalbedrag van € 24,3 miljoen (2014: € 10,9 miljoen), zijnde het verschil tussen de afgesloten
contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit de contracten
voortvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen, zijn voorzien in de jaarrekening.
Onderhoudsverplichtingen
Vivare is per einde boekjaar voor een bedrag van € 1,0 miljoen (2014: € 0,9 miljoen) onderhouds- en
renovatieverplichtingen aangegaan, waarvan de werkzaamheden in 2016 zullen worden uitgevoerd.
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Overige verplichtingen
Met Ctac B.V. heeft Vivare een overeenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van de
automatisering. De overeenkomst ging in per 1 januari 2015 en eindigt van rechtswege op 31 december
2020. Daarna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Het totaalbedrag aan
contractuele verplichtingen per 31 december 2015 bedraagt € 8,5 miljoen (inclusief btw) (2014: € 6,3
miljoen).
Borgstelling
Uit hoofde van haar maatschappelijke betrokkenheid staat Vivare borg voor leningen die door de BNG
verstrekt worden aan de ‘Stichting Dutch International Guarentees for Housing’ (DIGH). DIGH financiert
hiermee sociale woningbouwprojecten in diverse landen. Per jaar bedraagt de garantstelling ongeveer
€ 242.000. De restant hoofdsom van de verstrekte borgstellingen bedraagt per 31 december 2015
€ 2,5 miljoen (oorspronkelijke hoofdsom € 3,1 miljoen). In december 2015 is door DIGH met
verschillende leningnemers overeengekomen om een aantal leningen met korting af te lossen. Hierbij
neemt Vivare een deel van de restschuld (€ 466.000) voor haar rekening. Voor de restant hoofdsom plus
de rente daarover blijft Vivare borg staan.
Swaps
Ter dekking van het renterisico op de bestaande portefeuille en voor de toekomstige
financieringsbehoefte zijn in het verleden met de ABN AMRO, ING en BNG voor € 210 miljoen aan payers
swaps afgesloten. De vanaf die jaren te betalen lange rente van de gekochte swaps bedraagt gemiddeld
4,49% met een gemiddelde resterende looptijd van 19,9 jaar. De marktwaarde (exclusief opgelopen rente)
van de swapcontracten bedraagt per balansdatum circa € 119 miljoen negatief (2014: € 135 miljoen
negatief). De swapcontracten zijn als gevolg van de effectieve hedgerelatie in de balans gewaardeerd tegen
nul.
Wet Ketenaansprakelijkheid
Vivare is aansprakelijk uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Om het risico van deze
aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken vindt er bij werken een selectie van aannemers plaats en
worden bij omvangrijke werken de aannemers financieel beoordeeld. Om de risico's verder te beperken,
wordt gebruik gemaakt van storting op G-rekeningen en btw-verlegd.
Vruchtgebruik Grindhorst
Het recht van vruchtgebruik is op 3 juni 2008 ingegaan en eindigt 30 jaar daarna. Partijen zullen een jaar
voor het einde van deze termijn overleg plegen met elkaar of zij een nieuw recht van vruchtgebruik zullen
vestigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
Het recht van vruchtgebruik rust op het pand c.a. “De Grindhorst”, plaatselijk bekend Utrechtseweg 21 te
Heelsum, gemeente Renkum, kadastraal bekend Renkum C 6467.
Indien Vivare gedurende de in artikel 11.1 genoemde looptijd voornemens is het pand te verkopen, zal zij
het pand aan de Woning Bouw Vereniging Gelderland (WBVG) te koop moeten aanbieden. Evenzo heeft de
WBVG het recht aan het eind van de in artikel 11.1 genoemde looptijd het pand te kopen. De WBVG zal
jaarlijks een tegenprestatie voldoen ten bedrage van € 19.000.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
28. Huuropbrengsten
(bedragen x € 1.000)
Woningen en woongebouwen DAEB
Woningen en woongebouwen niet-DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB
Huurderving wegens leegstand
Totaal

2015

2014

140.092
7.068
6.632
2.605
156.397
-1.399
154.998

136.460
4.663
5.583
3.665
150.371
-1.000
149.371

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2015 bedroeg 2,3% (1 juli 2014: 3,6%).
Inkomensafhankelijke huurverhoging:
Met ingang van de jaarlijkse huurverhoging 2013 is het Vivare toegestaan om inkomensafhankelijke
huurverhogingen aan haar huurders door te voeren. Vivare heeft de volgende huurverhogingen
doorgevoerd:

Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen
Huishoudens met een inkomen onder € 34.229
Huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786
Huishoudens met een inkomen boven € 43.786
Huishoudens waarbij geen inkomensgegevens bekend zijn
Overig

Aantal
huishoudens
1.111
13.668
2.134
2.350
4.338
553
24.154

Huurverhogin
g
2,0%
2,0%
2,4%
5,0%
1,8%
1,0%
2,3%

Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen
Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is de maximale
huurverhoging per 1 juli 2015 gelijk aan het inflatiepercentage over 2014 vermeerderd met 1,5
procentpunt, te weten 2,5%.
Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de
huurder
Om de doorstroming te bevorderen wordt voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229 een hogere
huurverhoging toegestaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee inkomenscategorieën.
Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.229
Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.229 is de maximale huurverhoging per 1 juli 2015
gelijk aan het inflatiepercentage over 2014 vermeerderd met 1,5 procentpunt, te weten 2,5%.
Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786
Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786 wordt per 1 juli 2015 een maximale
huurstijging van inflatie plus 2 procentpunt toegestaan, te weten 3,0%.
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Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786
Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786 wordt per 1 juli 2015 een maximale huurstijging van
inflatie plus 4 procentpunt toegestaan, te weten 5,0%.
Inkomenspeiljaar
Er wordt bij de inkomensafhankelijke extra huurverhoging (4,5% en 6,5%) uitgegaan van het inkomen
van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar van de voorgestelde huurverhoging
(t-2). Hiervoor is gekozen omdat dan inkomens gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld. Bij
een huurverhoging per 1 juli 2015 is dus het inkomen over 2013 bepalend.
29. Opbrengsten servicecontracten
(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Overige zaken, leveringen en diensten
Af: derving wegens leegstand
Totaal

1.293
-131
1.162

1.461
-94
1.367

2015

2014

260
260

2
2

(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Verkoop woningen (voorraden)
Af: verkoopkosten
Totaal

190
-308
-118

3
-527
-524

30. Overheidsbijdragen
(bedragen x € 1.000)
Overige overheidsbijdragen
Totaal

31. Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Voor het verkochte vastgoed bestemd voor verkoop is de boekwaarde de geschatte reële waarde. 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.
Tot de verkoopkosten behoort een bedrag van € 8.000 (2014: € 17.000) wegens kosten
mutatieonderhoud dat wordt toegerekend als verkoopkosten in het kader van verkoop gereedmaken van
de voor verkoop gelabelde woningen.
De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:
Verkoop woningen (voorraden)
(bedragen x € 1.000)
Verkoopopbrengst
Af: boekwaarde (ingeschatte opbrengstwaarde)
Resultaat verkoop woningen

2015

2014

2.280
-2.090
190

2.928
-2.925
3

De verkoopopbrengst betreft 13verkochte woningen (2014: 22 woningen) en vier grondpercelen.
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Bedrijfslasten
32. Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen hebben betrekking op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie.
33. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
De overige waardeveranderingen materiële vaste activa in 2015 hebben betrekking op een afwaardering
van de (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie als gevolg van een waardevermindering van de
kantoorpanden.
34. Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
(bedragen x € 1.000)
Waardeverandering vastgoed bestemd voor verkoop
Waardeverandering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Dotatie voorziening huurdebiteuren wegens oninbaarheid
Totaal

2015

2014

-458
-216
731
57

-1.005
954
-51

2015

2014

11.739
-204
-867
10.668
1.521
12.189

13.274
-208
-881
12.185
1.709
13.894

35. Lonen en salarissen
(bedragen x € 1.000)
Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld/WAO
Dekking personeelskosten
Inhuur personeel
Totaal

Gedurende het jaar 2015 had Vivare gemiddeld 248 (2014: 275) werknemers in dienst. Dit aantal is
gebaseerd op het aantal fulltime-equivalenten. De uitsplitsing naar organisatieonderdeel van het aantal
fulltime-equivalenten per 31 december 2015 is als volgt:
2015
Raad van Bestuur
Klant
Vastgoed
Portfolio en organisatie
Financiën
Totaal

2,9
76,9
90,5
34,0
26,7
231,0

36. Sociale lasten
De sociale lasten van de medewerkers onderhoudsdienst, van € 147.000 (2014: € 149.000), zijn
toegerekend aan de lasten van onderhoud, leefbaarheid en lasten servicecontracten. De totale sociale
lasten bedragen € 1.902.000 (2014: € 2.249.000).
37. Pensioenlasten
De pensioenlasten van de medewerkers onderhoudsdienst, van € 162.000 (2014: € 165.000), zijn
toegerekend aan de lasten van onderhoud, leefbaarheid en lasten servicecontracten. De totale
pensioenlasten bedragen € 2.020.000 (2014: € 2.483.000).
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De gehanteerde pensioenregeling van Vivare is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling
zijn:
 Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
 Er is sprake van een middenloonregeling.
 De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
 De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het
partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis.
 Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het
pensioenfonds jaarlijks een premie vast met een maximum van 25% van de
ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.
 Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de
ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en
in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel
jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
 Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders
van Vivare.
 Vivare is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een
verplichting tot bijstorting.
 Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
De dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2015 109% (2014: 114%). Hiermee voldoet het
pensioenfonds aan de minimale vereiste 125% die voorgeschreven is door De Nederlandse Bank.
SPW heeft een langetermijnherstelplan ingediend bij DNB waarin wordt aangetoond hoe zij binnen de
geldende termijn uit het reservetekort kan komen. Het herstelplan is inmiddels goedgekeurd door De
Nederlandse Bank.
38. Onderhoudslasten
(bedragen x € 1.000)

2015

2014

16.371
10.757
4.686
31.814

19.040
11.641
11.856
42.537

(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Leefbaarheidsuitgaven inzake fysieke activiteiten
Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten
Totaal

805
330
1.135

847
403
1.250

Planmatig onderhoud
Niet planmatig onderhoud
Groot onderhoud en renovaties
Totaal

39. Leefbaarheid
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40. Overige bedrijfslasten
(bedragen x € 1.000)

2015

2014

Beheerkosten

Algemene beheer- en administratiekosten

Automatisering

Bestuurskosten
Totaal

1.527
4.243
32
5.802

1.905
2.343
43
4.291

Zakelijke lasten

Belastingen

Verzekeringen
Totaal

8.092
367
8.459

7.543
425
7.968

Andere bedrijfslasten

Overige personeelskosten

Huisvestingskosten

Vervoermiddelen

Dotatie reorganisatievoorziening

Honorering Raad van Commissarissen

PR en communicatie

Kosten huurdersparticipatie

Contributie landelijke federatie

Verhuurdersheffing en saneringssteun CFV

Advieskosten derden

Kosten externe controle

Voorbereidings- en nagekomen kosten projecten

Overige algemene kosten
Totaal

1.134
1.504
323
95
174
137
102
13.634
735
181
494
-248
18.265

1.594
1.455
341
3.073
70
234
125
101
16.685
1.595
197
1.196
1.835
28.501

Totaal

32.526

40.760

2015

2014

-11.758
459
79.425
4.854
1.158
-976
73.162

-4.954
120.519
3.454
971
-810
119.180

41. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
(bedragen x € 1.000)
Afwaardering wegens onrendabel deel sociaal vastgoed in ontwikkeling
Terugneming eerder genomen afwaardering sociaal vastgoed in ontwikkeling
Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie
Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie
Waardeveranderingen vastgoed VOV
Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen VOV
Totaal

42. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van vlottende effecten
Het saldo 2015 betreft een terugname van waardeverminderingen op de obligatielening
Wooninvesteringsfonds. In 2014 is de rente, die is bijgeschreven op deze lening afgewaardeerd.
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43. Opbrengsten van effecten en vorderingen behorend tot de financiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)
Opbrengst effecten
Rente leningen u/g
Totaal

2015

2014

85
85

152
101
253

2015

2014

35
2
37

37
9
46

2015

2014

23.043
21
161
23.225

24.836
25
156
25.017

44. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
(bedragen x € 1.000)
Rente liquide middelen
Rente overige vorderingen
Totaal

45. Rentelasten en soortgelijke kosten
(bedragen x € 1.000)
Rente langlopende schulden
Rente kortlopende schulden
Kosten (her-) financiering
Totaal

46. 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)
en de uitkomsten van recent boekenonderzoek door de belastingdienst.
Belastingdruk winst- en verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst- en verliesrekening bestaat uit de
volgende componenten:
(bedragen x € 1.000)
Mutatie latente belastingen
Totaal

2015

2014

-6.707
-6.707

1.491
1.491

Acute belastingen boekjaar
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting
over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de fiscale
waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum. De post ‘Acute belastingen boekjaar 2014’ is als
volgt bepaald:
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(bedragen x € 1.000)

2015

Commercieel resultaat voor belastingen
Commercieel resultaat Bula B.V.

Permanente verschillen:
Vrijgestelde overheidsbijdragen
Niet aftrekbare kosten
Lagere boekwinst verkoop activa

124.713
583
125.296

-260
48
-2.141
-2.353

Tijdelijke verschillen:
Afschrijvingen
Bijzondere waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Bijzondere waardeveranderingen eigen kantoorpanden
Kosten onderhoudsvoorziening
Loopbaanontwikkeling
Kosten reorganisatievoorziening
Waardeverandering certificaten Wooninvesteringsfonds
Waardeverandering borgstelling
Waardering rentederivaten
Resultaat projectontwikkeling

-8.075
-84.917
1.087
-24.690
-25
-814
-2.680
-515
-1.224
-13.075
-134.928

Fiscaal resultaat / belastbaar bedrag
Acute belastingen boekjaar

-11.985
-

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2014: 25%). Het effectieve belastingtarief,
zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als percentage van het jaarresultaat voor
belastingen, bedraagt 5,4% (2014: 1,0%).
47. Resultaat deelnemingen
(bedragen x € 1.000)
Bula B.V.
Groene Treden Beheer B.V.
Rhynstroom B.V.
Realisatiemaatschappij Schuytgraaf C.V.
Totaal

2015

2014

571
9
3
583

555
7
8
-12
558

Wet Normering Topinkomens
Vanaf 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna:
WNT) van kracht. Woningcorporaties zoals Vivare vallen hieronder. Voor topfunctionarissen van
woningcorporaties geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in de regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. In overeenstemming
met deze regeling is in 2015 bezoldigingsklasse H (2014: klasse G) van toepassing voor Vivare: de
beloning voor een topfunctionaris mag in 2015 maximaal € 185.200 bedragen (2014: 167.000).
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Bestuurder
2015

drs. W.J.M. Angenent

Functie
Bestuurder

Lengte
dienstverband
(in dagen)
365

Omvang
dienstverband
(in fte’s)
1,0

Functie
Bestuurder

Lengte
dienstverband
(in dagen)
365

Omvang
dienstverband
(in fte’s)
1,0

2014

drs. W.J.M. Angenent

Belastbaar
jaarloon
174.925

Voorzieningen
betaalbaar
op termijn
38.722

Totaal
213.647

Belastbaar
jaarloon
174.925

Voorzieningen
betaalbaar
op termijn
42.226

Totaal
217.151

Aangezien tot 2017 sprake is van het overgangsrecht valt de beloning 2015 van de bestuurder binnen de
kaders van de WNT.
Het belastbaar jaarloon is gelijk aan de som van het brutosalaris, vakantietoeslag en de fiscale bijtelling
van de leaseauto. Het belastbaar jaarloon wijkt af van de periodiek betaalde beloning zoals vermeld bij de
bezoldiging van de bestuurder. Dit wordt veroorzaakt doordat de sociale premies en onkostenvergoeding
wel behoren tot de bezoldiging maar niet tot het belastbaar jaarloon.
Commissarissen
Voor toezichthouders geldt een maximum van 15,0% van € 185.200 voor de voorzitter en 10,0% van dit
bedrag voor de leden. In 2015 heeft de voorzitter een vergoeding van € 21.391 ontvangen en de leden
€ 14.260 of een evenredig deel daarvan. Deze vergoedingen zijn gelijk aan de bezoldigingsmaxima 2015
en 2016 volgens de beroepsregels van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties(VTW) en
zijn € 6.389 respectievelijk € 4.260 lager dan het maximum.
2015

Mr. W.D. van Leeuwen
drs. R. Bosveld
drs. E.L. Özyenici
J. Elghoul
H.J.W. van Nieuwenhuijze
Totaal

Functie
Voorzitter RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC

Lengte
dienstverband
(in dagen)
365
365
365
365
365

Omvang
dienstverband
(in fte’s)
-

Functie
Voorzitter RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC
Lid RvC

Lengte
dienstverband
(in dagen)
365
365
365
365
365
273

Omvang
dienstverband
(in fte’s)
-

2014

Mr. W.D. van Leeuwen
drs. R. Bosveld
drs. E.L. Özyenici
J. Elghoul
H.J.W. van Nieuwenhuijze
drs. B.J.M. Jansen
Totaal

Belastbaar
jaarloon
21.391
14.260
14.260
14.260
14.260
78.431

Voorzieningen
betaalbaar
op termijn
-

Totaal
21.391
14.260
14.260
14.260
14.260
78.431

Belastbaar
jaarloon
13.890
9.260
9.260
9.260
9.260
6.945
57.875

Voorzieningen
betaalbaar
op termijn
-

Totaal
13.890
9.260
9.260
9.260
9.260
6.945
57.875

98

Overige functionarissen van wie de bezoldiging boven het WNT-maximum ligt
In 2015 waren er geen overige functionarissen van wie de bezoldiging boven het WNT-maximum lag.
2014

Functie
Interim directeur Projecten

Lengte
dienstverband
(in dagen)
365

Omvang
dienstverband
(in fte’s)
0,87

Belastbaar
jaarloon
203.948

Voorzieningen
betaalbaar
op termijn
-

Totaal
203.948

Bedragen gerelateerd aan de bezoldiging
Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van Vivare is
gekomen bedraagt in totaal € 78.431 (2014: € 57.875) exclusief btw (zie Wet Normering Topinkomens).
Inclusief btw bedraagt de bezoldiging € 94.902 (2014: €70.029 ).
Bestuurder
De bezoldiging van de bestuurder die in 2015 ten laste van Vivare is gekomen bestaat uit periodiek
betaalde beloning (het salaris, vakantiegeld, sociale premies, onkostenvergoeding en ter beschikking
stelling van een auto) en beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten). De bestuurder ontvangt
sinds 2013 geen bonus meer.
drs. W.J.M. Angenent
Periodiek betaalde beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal

2015

2014

206.086
38.722
244.808

203.448
42.226
245.674

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Vivare aan de bestuurder en commissarissen
verstrekt.

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en
het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor Vivare:
(bedragen x € 1.000)
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Totaal

2015

2014

137
44
181

174
23
197

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de werkzaamheden voor
het onderzoek van de jaarrekening die gedurende het boekjaar zijn uitgevoerd.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht
Samenstelling geldmiddelen
(bedragen x € 1.000)
Rekening-courant bankier (schulden aan kredietinstellingen)
Liquide middelen
Geldmiddelen per 31 december 2014

2015
11.680
11.680

Balansmutatie geldmiddelen in 2015
Rekening-courantschulden (schulden aan kredietinstellingen)
Liquide middelen
Geldmiddelen per 31 december 2015

-5.771
5.909
5.909

Toelichting op kasstromen





De kasstroom uit operationele activiteiten is toegenomen met € 20,1 miljoen vooral door:
- € 5,5 miljoen meer aan ontvangsten van huurders als gevolg van huurverhogingen;.
- een daling van de betalingen aan leveranciers onderhoud van € 12,1 miljoen door lagere uitgaven
aan planmatig en groot onderhoud;
- een afname van de betalingen uit hoofde van sectorspecifieke heffingen van € 1,6 miljoen doordat
geen saneringssteun is betaald, gedeeltelijk gecompenseerd door meer verhuurdersheffing.
De kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn ten opzichte van 2014 gedaald met € 12,3 miljoen
door minder investeringen in (nieuwbouw)projecten.
In 2015 zijn nieuwe leningen aangetrokken voor € 15,0 miljoen. Daarnaast is € 48,1 miljoen afgelost
op leningen. Deze mutaties van de langlopende leningen hebben geleid tot een negatieve kasstroom
uit financieringsactiviteiten van € 33,2 miljoen.

100

Ondertekening van de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van Stichting Vivare is vastgesteld door het bestuur op 18 april 2016.

De heer drs. W.J.M. Angenent
directeur bestuurder Vivare
Raad van commissarissen
De jaarrekening van Stichting Vivare is goedgekeurd door de raad van commissarissen op 18 april 2016.

De heer Mr. W.D. van Leeuwen
voorzitter

De heer drs. R. Bosveld
lid

De heer J. Elghoul
lid

De heer H.J.W. van Nieuwenhuijze
lid
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Vivare zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. Conform
het Bbsh worden alle middelen ingezet ten behoeve van de volkshuisvestelijke doelstelling van Vivare.
Bestemming van het resultaat 2015
Het resultaat wordt met goedkeuring door de raad van commissarissen aan de overige reserves
toegevoegd.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 maart 2016 zijn 610 woningen via een complexgewijze verkoop gepasseerd. Deze verkoop heeft
geen effect op het eigen vermogen per balansdatum.
Er hebben geen belangrijke mutaties in het eigen vermogen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden.
Er zijn geen fusies en overnames gerealiseerd na balansdatum.
Er hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en die geen nadere informatie
geven over de toestand op balansdatum, voorgedaan.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van commissarissen en directeur bestuurder van Stichting Vivare
Verklaring over de jaarrekening 2015
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Vivare te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is bepaald dat het
Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar na
inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, het
volkshuisvestingsverslag en het onderzoeken en beoordelen van die verslagen door de accountant. Dit
betekent dat voor verslagjaar 2015 het Bbsh zijn kracht heeft behouden voor deze onderwerpen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en het jaarverslag als
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW, artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Het bestuur van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT, en het controleprotocol in rubriek A van bijlage 4 bij de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de toegelaten instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële
rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Vivare per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming
met Titel 9 BW 2, artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de WNT en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde jaarverslag,
melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen
van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder g, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 391 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Arnhem, 18 april 2016
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. W. van Olst RA

103

Bijlagen

Lijst met verbindingen
Bula B.V.
Algemene gegevens
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Statutaire doelstelling
Juridische structuur
Financiële gegevens 2015
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Nominale waarde belang, preferentie en/of prioriteit
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Bula B.V.
Besloten vennootschap
Arnhem
30 juli 2009
Ontwikkelen van het gebied Saksen Weimar te Arnhem
Bula B.V. is een 100% dochter van Stichting Vivare
€ 875.000
nul
100%
€ 18.000
nee
Stichting Vivare is enig bestuurder van Bula B.V.

Groene Treden Beheer B.V.
Algemene gegevens
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Statutaire doelstelling
Juridische structuur
Financiële gegevens 2015
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Nominale waarde belang, preferentie en/of prioriteit
Eventuele overige participanten in vennootschap
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Groene Treden Beheer B.V.
Besloten Vennootschap
Arnhem
27 juli 2009
Het optreden als beherend vennoot van Groene Treden
Ontwikkeling C.V.
Groene Treden Beheer B.V. is een 50% deelneming van
Stichting Vivare
€ 38.669
nul
50%
€ 9.000
Westerbeek Vastgoed B.V. (50%) te Arnhem.
nee
Stichting Vivare heeft een 50% belang in Groene Treden
Beheer B.V.
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Groene Treden Ontwikkeling C.V.
Algemene gegevens
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Statutaire doelstelling

Juridische structuur

Financiële gegevens 2015
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Nominale waarde belang, preferentie en/of prioriteit
Overige participanten in vennootschap
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?
Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

Groene Treden Ontwikkeling C.V.
Commanditaire vennootschap
Arnhem
6 augustus 2009
Het ontwikkelen en het doen realiseren van het
woningbouwproject “De Groene Treden”, projectnaam
Saksen Weimar
Groene Treden Ontwikkeling C.V. is een 49% deelneming
van Bula B.V. en een 2% deelneming van Groene Treden
Beheer B.V.
€ 1.749.000
€ 8.559.000
49%
nul
Groene Treden Beheer B.V (2%), Zwaluwstaart Vastgoed
II B.V (49%) en Bula B.V. (49%) allen te Arnhem
nee
Groene Treden Beheer B.V. (2%) en Bula B.V (49%)
hebben een belang in Groene Treden Ontwikkeling C.V.

Stichting Enserve
Algemene gegevens
Naam van de verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
Statutaire doelstelling
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden?

Stichting Enserve
Stichting
Elst (GLD)
6 augustus 1997
Samenwerkingsverband ten behoeve van
woonruimteverdeling in omgeving Arnhem/Nijmegen
nee
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