
Stichting Woningen Emmaus
Zoeterwoude

Rapport inzake

Financiële jaarverslaggeving  2017



 
INHOUDSOPGAVE

pagina

 1. Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3

 2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2017 4

2.2 Resultatenrekening 2017 5

2.3 Kasstroomoverzicht 6

2.4 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen 7

2.5 Toelichting op de balans 9

2.6 Verloopoverzicht materiële vaste activa 11

2.7 Overzicht van langlopende schulden ultimo 2017 12

2.8 Toelichting op de resultatenrekening 13

3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 14

 

2



1. Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Algemeen
De stichting draagt de naam : Stichting Woningen Emmaus en is gevestigd te Zoeterwoude.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332471.
De stichting is opgericht op 1 januari 2009.

De stichting heeft een confessionele grondslag. Haar voorzieningen zijn beschikbaar voor
personen van alle gezindten.
De stichting heeft als doel : het tegen betaling doch zonder beogen van winst verstrekken van
huisvesting aan daartoe geïndiceerde personen in de onder haar beheer zijnde woningen.

Het complex Bennebroekweg is eind 2013 gesloopt. In maart 2017 zijn de bewoners van de andere
2 complexen verhuisd naar de nieuwbouw van locatie Emmaus van WIJdezorg.
Het complex Emmaushof is in 2017 gesloopt en verkocht.
Het complex Eendrachtsweg wordt momenteel verhuurd, aan WIJdezorg voor de huisvesting
van het Centraal Bureau en een aantal woningen zijn tijdelijk aan particulieren verhuurd.
Naar verwachting wordt dit complex eind 2018 gesloopt.

Vanwege de herontwikkeling wordt al een aantal jaren het minimale aan onderhoud besteed. 
Er is een voorziening sloopkosten welke in 2017 aangevuld is tot de verwachten kosten van 
de sloop.
Hierdoor is resultaat in 2017 negatief.
 
Voor het jaarverslag van het bestuur wordt verwezen naar het jaarverslag van Stichting WIJdezorg,
waarvan Stichting Woningen Emmaus onderdeel uitmaakt en is gedeponeerd in DigiMV.

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Mw M.A.C. van der Valk bestuurder

Raad van Toezicht

Mw. A.E. Koopmanschap voorzitter
Mw C.R. Larson lid
R. Mohanlal lid
K. Sant lid
Mw H.P. Stavleu-Koot lid
J.A.A.M. Vermeeren lid

Het bestuur van de stichting is benoemd door de Stichting WIJdezorg te Zoeterwoude

Vaststelling en Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2018.
De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 1 mei 2018.

3



2.1  Balans per 31 december 2017
(na resultaatverwerking)

ACTIVA PASSIVA
Ref 31 december 2017 31 december 2016 Ref 31 december 2017 31 december 2016

€ € € € € € € €
Vaste activa  

Woningen in exploitatie 1 19,322         612,640       Algemene reserve 5 1,387,281    1,417,085    

Immateriële activa 2 -               -               Voorzieningen 6 121,885       84,596         

19,322         612,640        

Vlottende activa Langlopende schulden 7 432,000       480,000       
   

Vorderingen en overlopende activa 3 134,156       94,508         Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Liquide middelen 4 1,865,607    1,377,255    
1,999,763    1,471,763    Waarborgsommen 8 -               14,465         

Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 9 77,919         88,258         

77,919         102,722       

Totaal 2,019,085    2,084,403    Totaal 2,019,085    2,084,403    
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2.2  Resultatenrekening over 2017

2017 2016
€ €  € €

Bedrijfsopbrengsten:

Kale huren 123,669     240,602     

Servicekosten 16,853       22,140       

Overige opbrengsten 131,774     -             

Som der bedrijfsopbrengsten 272,296     262,742     

Bedrijfslasten:
Personeelskosten 1,201         11,225        
Afschrijvingen op vaste activa -             109,373     

Overige bedrijfskosten 274,239     74,126       

Som der bedrijfslasten 275,440     194,724     

Bedrijfsresultaat 3,144-         68,017       

Financiële baten en lasten 26,660-       23,376-       

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening 29,804-       44,642       

Buitengewoon resultaat -             -             

RESULTAAT 29,804-       44,642       

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve -29,804 44,642

-29,804 44,642
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2.3 Kasstroomoverzicht 
2017 2016

€ €  € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -29,804        44,642         

Aanpassingen voor:
 - afschrijvingen -               109,373       
 - mutaties voorzieningen 37,289         -               

37,289         109,373       

Veranderingen in vlottende middelen:
 - vorderingen -39,648        -15,933        
 - kortlopende schulden (exclusief schulden 
   aan kredietinstellingen) -24,803        -5,939          

-64,451        -21,872        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -56,966        132,143       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -               -               
Desinvesteringen materiële vaste activa 593,318       -               
Mutaties financiële vaste activa -               -               

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 593,318       -               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -               -               
Aflossing langlopende schulden -48,000        -48,000        

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -48,000        -48,000        

Mutatie geldmiddelen (inclusief 
kortlopende schulden aan krediet-
instellingen) 488,352       84,143         

Saldoverloop liquide middelen
saldo per 1 januari 1,377,255    1,293,112    
mutatie in boekjaar 488,352       84,143         
saldo per 31 december 1,865,607    1,377,255    

  

6



2.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Groepsverhouding
Stichting Woningen Emmaus maakt onderdeel uit van een groep waarin naast de stichting zijn opgenomen
Stichting WIJdezorg en Stichting Novitas. Stichting WIJdezorg staat aan het hoofd van de groep.
De cijfers van deze jaarrekening zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting
WIJdezorg.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1).

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op 31 december 2017

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit
In 2018 zullen de woningen van Emmaus worden gesloopt en daarmee nagenoeg alle activiteiten worden
gestaakt. De verwachting is dat de resterende verplichtingen uit de bestaande middelen kunnen worden
voldaan. Het bestuur zal in 2018 een besluit nemen over het voortbestaan van de stichting.

Gebruik van schattingen

Materiële en immateriële vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse lineaire afschrijvingen worden berekend
op basis van een vast percentage van die kosten conform de gebruikelijke regels bij woningen.
De afschrijvingspercentages die gehanteerd zijn, staan vermeld in de desbetreffende bijlage.
Door de verwachte opbrengstwaarde van de grond wordt op de woningen niet volledig afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

maanden.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen welke op balansdatum
bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Schulden

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en spaarrekeningen met een looptijd korter dan twaalf 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs (nominale waarde).
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Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord 
als deze gerealiseerd zijn.
De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen 
berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de 
overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen
en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die
in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten,
operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De 
lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfs-
uitoefening voortvloeien.

Financiële baten en lasten

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan 
kredietinstellingen die onder de vlottende passiva worden gerubriceerd. 

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en 
aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 
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2.5 Toelichting op de balans

Ref 1. Woningen in exploitatie

De woningen in exploitatie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2017 31.12.2016
€ €

Grond 19,322           193,889          

Woningen -                 418,751          

Totaal 19,322           612,640          

Het verloop van de woningen in exploitatie was als volgt:
€ €

Boekwaarde per 1 januari 612,640          644,635          
Bij: investeringen -                 -                 
Af: afschrijvingen -                 31,995           
Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) 593,318          -                 
Boekwaarde per 31 december 19,322           612,640          

Voor een nadere toelichting op de vaste activa wordt verwezen naar paragraaf 2.6

Ref 2. Immateriële vaste activa

De immateriële activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2017 31.12.2016
€ €

Geactiveerde klimrente DKP -                 -                 

Het verloop van de immateriële activa was als volgt:
€ €

Boekwaarde per 1 januari -                 77,378           
Bij: investeringen -                 -                 
Af: afschrijvingen -                 77,378           
Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) -                 -                 
Boekwaarde per 31 december -                 -                 

Voor een nadere toelichting op de vaste activa wordt verwezen naar paragraaf 2.6

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Ref 3. Vorderingen 31.12.2017 31.12.2016
€ €

Debiteuren 83                  925-                

Rekening courant WIJdezorg 134,073         95,433           

Overige vorderingen -                 -                 

134,156          94,508           

ref 4. Liquide middelen 31.12.2017 31.12.2016
€ €

Spaarrekening 1,853,636      1,230,820      

Bank 11,971           146,435         

1,865,607       1,377,255       
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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Ref 5. Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve was als volgt: Stand Resultaat Overige Stand 
31.12.2016 bestemming mutaties 31.12.2017

€ € €  €

Algemene reserve 1,417,085       -29,804          1,387,281       

Ref 6. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen was als volgt: Stand Stand 

31.12.2016 Dotaties Onttrekkingen 31.12.2017
€ € € €

Voorziening onderhoud woningen -                 -                 
Voorziening sloopkosten 84,596           37,289           -                 121,885          

84,596           37,289           -                 121,885          

Voorziening sloopkosten
Het complex Eendrachtsweg moet eind 2018 gesloopt gaan worden. Daarom is besloten een voorziening sloopkosten
te vormen.

Ref 7. Langlopende schulden 31.12.2017 31.12.2016
€ €

Saldo leningen primo boekjaar 480,000          528,000          
   Aangegane leningen 2017 resp. 2016 -                 -                 
   Aflossingen 2018 resp. 2017 -48,000          -48,000          

Saldo leningen ultimo boekjaar 432,000          480,000          

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 2.7

Ref 8. Waarborgsommen 31.12.2017 31.12.2016
€ €

-                 14,465           

Ref 9. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31.12.2017 31.12.2016

€ €

Aflossingsverplichting leningen 48,000           48,000           

Rente leningen 24,464           26,910           

Crediteuren 11                  814                

Overige schulden 5,444             12,533              

77,919           88,258           

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
n.v.t.
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2.6 Verloopoverzicht vaste activa 2017

Grond Woningen Immaterieel Totaal
klimrente

DKP
(bedragen in euro's)

Afschrijvingspercentages 0% 2% 7%

Stand 1 januari

Aanschafwaarde 193,889       1,186,276    1,056,180     2,436,345    

Cumulatieve afschrijvingen -               767,525       1,056,180     1,823,705    

Boekwaarde 193,889       418,751       -               612,640       

Mutaties boekjaar

Investeringen -               -               -               -               

Afschrijvingen -               -               -               -               

Extra afschrijvingen -               -               -               -               

Desinvesteringen

Aanschafwaarde 174,567       977,537       1,056,180    2,208,284    

Afschrijvingen -               558,786       1,056,180    1,614,966    

Per saldo 174,567       418,751       -               593,318       

Mutaties in de boekwaarde (174,567)      (418,751)      -               (593,318)      

Stand 31 december

Aanschafwaarde 19,322         208,739       -                228,061       

Cumulatieve afschrijvingen -               208,739       -               208,739       

Boekwaarde 19,322         -               -               19,322         
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 2.7 Overzicht van langlopende schulden ultimo jaar 2017
   (bedragen in euro's)

leninggever en nr. datum hoofdsom totale soort werkelijk restschuld nieuwe aflossing restschuld Restschuld Resterende Aflos- aflossing Gestelde
looptijd lening rente % 31.12.2016 leningen in 2017 31.12.2017 over 5 jaar looptijd sings in 2018 zekerheid

in 2017 in jaren wijze

BNG 40.093234 1-Feb-02 1,200,000   25 onderhands 5.56 528,000      -           48,000      480,000        240,000      10 L 48,000      gemeente
garantie

Totaal 1,200,000   528,000      -           48,000      480,000        240,000      48,000      
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2.8 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten 2017 2016
€ €

Kale huur 123,669           270,284           

Af : derving leegstand -                   -29,682            

Servicekosten 16,853             22,140             

Overige opbrengsten 131,774           -                   

 272,296           262,742           

Personeelskosten

Schoonmaken door derden 1,201               581                  

Doorberekende personeelskosten -                   10,644             

1,201               11,225             

fte fte
Stichting Woningen Emmaus heeft geen personeel in loondienst 0.0 0.0

Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingen woningen -                   31,995             

Afschrijving immaterieel -                   77,378             

-                   109,373           

Overige bedrijfskosten

Onderhoudskosten 15,414             14,705             

Energiekosten 12,814             14,481             

Algemene kosten 192,874           28,305             

Verhuurdersheffing 15,849             16,636             

Mutatie voorzieningen 37,289             -                   

274,239           74,126             
Financiële baten en lasten
Rentebaten 250                  6,204               

Rentelasten (-) -26,910            -29,579            

-26,660            -23,376            

Buitengewone baten -                   -                   

Buitengewone lasten -                   -                   

Bezoldiging en financiële relaties met bestuurders

De bestuurders ontvangen geen vergoeding.
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3. Controleverklaring pagina 14 e.v.
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