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Balans per 31 december 2009

ACTIVA 31 december 2009 31 december 2008

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 27.719.084 28.576.455
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 882.689 866.228
Onroerende en roerende zaken ten dienste v d exploitatie 995.644 1.007.400

-------------------------- --------------------------
Totaal materiële vaste activa 29.597.417 30.450.083

================= =================
Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidie 1.669 8.755
Deelnemingen 25.980 25.948
Effecten 453.780 453.780

-------------------------- --------------------------
Totaal financiële vaste activa 481.429 488.483

================= =================

TOTAAL VASTE ACTIVA 30.078.846 30.938.566
================= =================

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Huurdebiteuren 40.687 46.969
Gemeente 5.323 0
Overige vorderingen 36.022 26.903

Rekening-courant RK OG Zeist B.V. 0 1.468

Overlopende activa 58.004 68.905
-------------------------- --------------------------

Totaal vorderingen 140.036 144.245

================= =================

Liquide middelen 1.698.834 2.172.157

-------------------------- --------------------------
Totaal liquide middelen 1.698.834 2.172.157

================= =================

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.838.870 2.316.402
================= =================

-------------------------- --------------------------
TOTAAL 31.917.716 33.254.968

================= =================
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PASSIVA 31 december 2009 31 december 2008

EIGEN VERMOGEN  

Kapitaal 867 867
Overige reserves 7.236.411 7.595.153

-------------------------- --------------------------
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 7.237.278 7.596.020

================= =================
VOORZIENINGEN

Voorziening latente belastingverplichtingen 64.654 326.868
Voorziening individuele loopbaanontwikkeling 23.848 0

-------------------------- --------------------------
TOTAAL VOORZIENINGEN 88.502 326.868

================= =================
LANGLOPENDE SCHULDEN  

Leningen overheid 618.120 626.629
Leningen kredietinstellingen 21.936.933 22.714.041
Waarborgsommen 72.601 75.145

-------------------------- --------------------------
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 22.627.654 23.415.815

================= =================
KORTLOPENDE SCHULDEN  

Schulden aan leveranciers 245.629 230.053
Schulden aan kredietinstellingen 785.548 745.515
Belastingen en premies sociale verzekering 157.211 73.455
Overige schulden 8.063 0
Aangegane verplichtingen 10.152 23.354
Overlopende passiva 757.679 843.888

-------------------------- --------------------------
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 1.964.282 1.916.265

================= =================
-------------------------- --------------------------

TOTAAL 31.917.716 33.254.968

================= =================
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Winst- en verliesrekening over 

het boekjaar 1 januari  t/m 31 december 2009

Boekjaar Boekjaar

1 januari t/m 1 januari t/m

31 december 2009 31 december 2008

BEDRIJFSOPBRENGSTEN  
Huren 4.652.579 4.504.968
Vergoedingen 472.060 300.705
Overige bedrijfsopbrengsten 129.465 132.163

-------------------------- --------------------------
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5.254.104 4.937.836

================= =================

BEDRIJFSLASTEN 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.174.728 1.110.736
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa -238.486 -1.336.270
Erfpacht 14.425 13.914
Salarissen 529.878 478.265
Sociale lasten 137.701 123.775
Lasten onderhoud 1.435.948 2.030.714
Overige bedrijfslasten 1.488.002 1.363.935

-------------------------- --------------------------
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 4.542.196 3.785.069

================= =================

EXPLOITATIERESULTAAT 711.908 1.152.767

Rentelasten -1.299.325 -1.223.232
Rentebaten 23.347 89.114
Opbrengst effecten 33.316 51.116
Opbrengst deelnemingen 32 -1.468
Vennootschapsbelasting 171.980 -334.982

-------------------------- --------------------------
JAARRESULTAAT -358.742 -266.685

================= =================
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld overeenkomstig artikel 26 van het BBSH. 
In dit besluit wordt BW 2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard.

Grondslagen van de balanswaardering

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder toepassing van de minimumwaarderingsregel, c.q.
bedrijfswaarde, tenzij anders vermeld.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen 
op basis van de verwachte levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde.
Op grond wordt niet afgeschreven.

Vanaf verslagjaar 2007 is de herziene Richtlijn RJ 212.418 van toepassing, inhoudende dat indien 
belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en 
verschillen in gebruiksduur of verwachte gebruikspatroon, deze bestanddelen afzonderlijk 
dienen te worden afgeschreven. 
Een verantwoorde toepassing van de componentenbenadering is op dit moment praktisch 
niet goed mogelijk gezien de financieel-administratieve implicaties.
Verder wordt in de herziene Richtlijn 212 vanaf verslagjaar 2007 de annuïtaire afschrijving welke
de corporatie tot nu toe op haar woningbezit heeft toegepast, niet meer genoemd als 
mogelijke afschrijvingsmethode. 
Ofschoon een progressieve of degressieve afschrijving nog is toegestaan, geeft een 
doorgaans jaarlijks gelijke aanwending van de prestatie-eenheden van het woningbezit 
aanleiding voor een heroverweging van de in de jaarrekening toegepaste annuïtaire 
afschrijvingsmethode, waarbij tevens rekening zal moeten worden gehouden met de restwaarde. 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te 
rekenen uitgaven, eventueel vermeerderd met na-investeringen. Tevens worden hierbij de 
rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toe te rekenen kosten alsmede
transactiekosten geactiveerd. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als 
investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.

Bedrijfswaarde :
Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en bedrijfswaarde. De toetsing geschiedt op
complexniveau. Bij de toets tussen de historische kostprijs en bedrijfswaarde worden de 
Voorziening Onderhoud en eventuele egalisatierekening betrokken.
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde
van toekomstige exploitatie-opbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte
resterende looptijd van de investering. 
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Bij de berekening van de bedrijfswaarde gelden de volgende uitgangspunten :
- Jaarlijkse huurverhogingen van 1,2 % in 2010 (in 2009 werkelijk 2,5 %) en 2,0 % in de jaren 2011 t/m 2014.
  vanaf 2015 wordt gerekend met 2,25 % ;
In voorgaande jaren werd bij de bedrijfswaardeberekening uitgegaan van een gemiddelde huurverhoging 
van 2,25 %.
- Jaarlijkse huurderving van 0,5 % 
- Jaarlijkse stijging van de variabele lasten met 2,25 % 
- Jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten met 3,25 % ;
- Genormeerde variabele lasten (belastingen, verzekeringen en algemeen beheer) van € 1.447 per woning.
- Kosten van planmatig-, klachten- en mutatieonderhoud conform onderhoudsbegroting ;
- Een disconteringsvoet van 6 % ;
- De grondwaarde, verminderd met de verwachte kosten van sloop en bijkomende kosten bij einde exploitatie;
- De verwachte restant levensduur van de betreffende activa.
In de rentevoet op lange termijn is rekening gehouden met de rentelasten die uit de
huidige leningscontracten voortvloeien.

Mutatieoverzicht Bedrijfswaarde boekjaar 2009

De bedrijfswaarde is in het boekjaar toegenomen met een bedrag van € 300.000 ten opzichte van de 
bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar.
De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren :

(a) Jaarresultaat
- effect contante waarde en restant levensduur -542.230
 
(b) Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten
- in de huurprijscomponent -987.000
- in de exploitatielasten -20.990
- in de onderhoudslasten 729.070
- in de bepaling van de grondwaarde 1.077.210

(c) Gevolgen van mutaties in het bezit nihil

(d) Rentabiliteitswaardecorrectie (pro forma; niet in de berekening meegenomen)
- aflossingen 338.800

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling :
Deze activa (woningen in aanbouw) zijn gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum
bestede bedragen inclusief rente over het geïnvesteerd vreemd vermogen tijdens de
bouwperiode. Eventuele afwaarderingen worden hierop in mindering gebracht.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn
genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie :
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen bepaald
op basis van de verwachte economische levensduur.
De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.
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Financiële vaste activa

Deelnemingen :
Het betreft hier een deelneming in WoningNet B.V. van 1000 stuks aandelen met een totale
waarde van € 11.950,00 (gestort € 8.962,50) alsmede het oorspronkelijk als kapitaal van Stichting 
De Woonwinkel ingebrachte kapitaal zijnde € 453,78.
Op 3 december 2008 heeft de stichting een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. te Zeist opgericht. De stichting bezit 100% van de aandelen.

Effecten :
Hieronder zijn verantwoord beleggingen op lange termijn en kapitaalbelangen (aandelen of
certificaten van aandelen) in andere rechtspersonen, niet zijnde deelnemingen, indien deze
belangen duurzaam worden aangehouden. Waardering van obligaties geschiedt tegen
nominale waarde of tegen lagere beurswaarde per balansdatum indien deze waarde naar
verwachting duurzaam lager zal zijn.

Vlottende activa

Vorderingen :
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen:
Een voorziening voor latente belastingverplichtingen danwel een latente belastingvordering wordt
gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun 
belastinggrondslag. Verder wordt een latente belastingvordering gevormd voor beschikbare voortwaartse
verliescompensatie. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschied tegen
de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven dan wel de in de komende jaren geldende
tarieven voor zover reeds op balansdatum bij wet is vastgesteld.

Latente belastingvorderingen inclusief voortvloeiend uit voortwaartse verliescompensatie, worden uitsluitend
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen
zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend en waarmee verliezen kunnen worden
gecompenseerd. Belastinglatenties worden gewaardeerd op contante waarde.

Voorziening individuele loopbaanontwikkeling
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen 
die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. 
Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.
De voorziening loopbaanontwikkeling vloeit voort uit de CAO woningcorporaties 2009- 2010. 
De werknemers hebben naar rato recht op een budget van € 900 per jaar voor loopbaanontwikkeling
met een maximum van € 4.500.
Werknemers met een dienstverband langer dan 5 hebben op balansdatum recht op dit maximum.  
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Voorziening jubileumuitkeringen :
Als gevolg van de gewijzigde regelgeving (RJ 271) dient met ingang van 2005 een voorziening
voor jubileumuitkeringen te worden gevormd.
Er is besloten om ultimo 2009 geen voorziening voor jubileumuitkeringen te treffen, gezien het
beperkte aantal personeelsleden van de vereniging.
In het afgelopen jaar zijn er geen jubileumuitkeringen uitgekeerd.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen voor de balanswaardering. Bedrijfsopbrengsten worden 
toegerekend aan het jaar waarin de prestaties zijn verricht. Voor de
toerekening van de bedrijfslasten wordt, waar mogelijk, de causale samenhang
tussen baten en lasten als grondslag gehanteerd. Verliezen en risico's 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.

Vpb-plicht woningcorporaties

Belastingplan 2008
Het Belastingplan 2008 is sinds 1 januari 2008 van kracht. Corporaties zijn sinds 2008 verplicht
over al hun activiteiten vennootschapsbelasting (vpb) te betalen.
De overkoepelende organisatie en de Belastingdienst hebben het overleg over de interpretatie en toepassing
van de vennootschapsbelastingplicht waarmee corporaties sinds 1 januari 2008 te maken afgerond.
Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst II (VSO2). 
De R.K. Woningbouwvereniging heeft de VSO2 te ondertekend. Dit betekent dat de RK zich zal houden aan
de door de Belastingdienst vastgestelde spelregels omtrent waardering en resultaatbepaling.

Als gevolg van de VSO 2006/2007 bestaat een acute belastingschuld van € 5.633. 
Daar in de commerciële jaarrekening op het onderhanden project geen winstopslag is gerekend,
ontstaat in de jaarrekening 2007 een actieve belastinglatentie van € 5.633. 
Deze actieve belastinglatentie is in 2008 weggevallen tegen het verschil tussen het commerciële resultaat 
en fiscale resultaat 2009.

In boekjaar 2009 bedraagt de acute Vpb-last € 90.234,-. Daar tegenover staat een vrijval van
de latente Vpb-verplichting van € 262.214,-. De totale belastingdruk over het boekjaar bedraagt
derhalve € 171.980,- negatief.

Bedrijfsopbrengsten

Huren :
Deze opbrengsten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende nettohuren
(exclusief de vergoedingen voor leveringen van zaken en diensten) na aftrek van
huurderving.

Vergoedingen :
Deze opbrengsten bestaan uit de aan het boekjaar toegerekende vergoedingen van 
huurders (boven de netto-huurprijs) voor levering van zaken en diensten na 
aftrek van de gederfde vergoedingen.

Overige bedrijfsopbrengsten :
Hieronder wordt onder andere de matigingsvergoeding individuele huursubsidie
en de opbrengsten van overige dienstverlening aan derden verantwoord.
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Bedrijfslasten

Afschrijvingen op materiële vaste activa :
Hieronder zijn de stelselmatig bepaalde afschrijvingskosten op basis van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verantwoord.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa :
Hieronder zijn afwaarderingen c.q. terugnemingen van duurzame waardeverminderingen
van materiële vaste activa opgenomen.

Erfpacht :
Als erfpacht is de jaarlijks te betalen erfpachtcanon verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten :
Hieronder zijn de lonen en salarissen en de sociale lasten met betrekking tot de in het
boekjaar in dienst zijnde werknemers opgenomen.
In het boekjaar zijn geen gratificaties uitbetaald aan jubilerende personeelsleden.
Het salaris van de directeur/bestuurder bedroeg in het boekjaar € 74.241 bruto.

Pensioenen
De (vroeg-)pensioenen van de weknemers van de corporatie zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds
voor de Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling
aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies
en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers.
Her risico voor nakoming van de toezeggingen ligt dan bij de gezamenlijke corporaties. Zulks blijkt uit de 
statuten van het SPW waarbij de mogelijkheid bestaat dat bij eventuele tekorten van het pensioenfonds een
financieringsregeling kan worden getroffen. Dit heeft zich in 2003 voorgedaan waarbij het destijds bestaande
tekort in het fonds is gedekt door aanvullende bijdragen van de corporaties.

De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling omdat overeenkomstig
RJ 271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds
en tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast en b) de corporatie geen verplichting
heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders
dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast
worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.

Ultimo 2009 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 106% (ultimo 2008 : 95%). De Nederlandsche Bank
stelt 120% als eis aan pensioenuitvoerders.

Overige bedrijfslasten :
Onder deze post zijn de niet onder bovenstaande posten opgenomen bedrijfslasten
verantwoord.

Financiële baten en lasten

Rentebaten :
Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden,
deposito's en overige liquide middelen verantwoord.

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten :
Als opbrengsten financiële vaste activa en effecten worden zowel dividenden als
rentevergoedingen verantwoord, alsmede de rentetoerekening aan te vorderen 
BWS-subsidies.

Rentelasten :
Onder deze post zijn zowel de rentelasten met betrekking tot de schulden als de
toegerekende rente aan de egalisatierekeningen opgenomen. 
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Buitengewone baten en lasten

Dit betreffen uitsluitend die baten en lasten welke niet uit de gewone bedrijfsactiviteiten
voortvloeien dan wel van incidentele aard zijn en/of door de grootte van de betreffende posten
het inzicht in de normale baten en lasten zou verstoren, indien deze tot het normale
bedrijfsresultaat zouden worden gerekend.

Afschrijvingstermijnen

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de volgende levensduur (jaren):

Onroerende zaken in exploitatie:
Termijnen Systeem

Grond  *)
Bouw / appartementsrechten 50 Lineair
Centrale verwarming 15 / 25 / 50 Lineair
Lift 20 Lineair
Renovatie 8 / 25 Lineair
Isolatie 20 Lineair
Warmtemeters 10 Lineair

*) : Met ingang van boekjaar 2007 wordt de grond, conform hetgeen gebruikelijk is binnen de sector, 
gewaardeerd tegen aanschafwaarde.

Onroerende en roerende zaken
ten dienste van de exploitatie:

Termijnen Systeem

Kantoorgebouw MariaOord 50 Lineair
Inventaris 3 / 5 Lineair
Vervoermiddelen 5 Lineair

Zekerheden

Er werden geen activa tot zekerheid gesteld voor ontvangen leningen.

Waarde voor Onroerende Zaak Belasting

De waarde van de onroerende zaken in exploitatie voor Onroerende Zaak  Belasting
bedraagt € 163,3 miljoen ( peildatum 1 januari 2008 ).

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie bedraagt per balansdatum € 39,4 miljoen.
De bij de berekening ervan gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen onder de grondslagen 
van balanswaardering en resultaatbepaling.

Verzekeringen

De onroerende zaken in exploitatie zijn per 31 december 2009 voor € 78,6 miljoen
verzekerd ( op indexbasis ) tegen het risico van brand- en stormschade. Per 31 december

2008 was dat € 72,1 miljoen . Het kantoorpand is verzekerd voor € 1,3 miljoen,

de inventaris voor € 144.000,-.

De bedrijfsauto's zijn verzekerd voor € 120.000,-.

geen afschrijving
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Erfpacht

De woningen van complex 10 zijn gebouwd op door de R.K.Parochie St.Joseph voor een
periode van vijftig jaar (t/m 31 december 2038 ) in erfpacht gegeven grond. Het jaarlijks te
betalen bedrag wordt steeds verhoogd met het percentage van de minimale huursomstijging.

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2009

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt toe te lichten:
Onroerende zaken Totaal onroerende

Stand per 31 december 2008 Onroerende zaken in ontwikkeling zaken

Aanschafwaarde 36.984.048 866.228 37.850.276
Af: cumulatieve waardeverminderingen -1.577.537 -1.577.537
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m -7.885.759 -7.885.759

Boekwaarde 31 december 2008 27.520.752 866.228 28.386.980

Mutaties 2009:

Investeringen 18.311 16.461 34.772
Desinvesteringen 0
Afschrijvingen -1.088.324 -1.088.324
Korrekties op afschrijvingen 0
Waardeveranderingen 238.486 238.486

Totaal mutaties 2009 -831.527 16.461 -815.066

Aanschafwaarde 37.002.359 882.689 37.885.048
Af: cumulatieve waardeverminderingen -1.339.051 0 -1.339.051
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m -8.974.083 0 -8.974.083

Boekwaarde 31 december 2009 26.689.225 882.689 27.571.914

Onroerende zaken Aktiva ten dienste
niet zijnde woningen Overige goederen van de exploitatie

Stand per 31 december 2008

Aanschafwaarde 1.249.907 37.403 1.407.570
Af: cumulatieve waardeverminderingen
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m -225.807 -5.801 -400.169

Boekwaarde 31 december 2008 1.024.100 31.602 1.007.401

Mutaties 2009:

Investeringen 55.586
Desinvesteringen -73.819
Afschrijvingen -23.712 -2.131 -60.561
Korrekties op afschrijvingen 67.037
Waardeveranderingen

Totaal mutaties 2009 -23.712 -2.131 -11.757

Aanschafwaarde 1.249.907 37.403 1.389.337
Af: cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m -249.519 -7.932 -393.693

Boekwaarde 31 december 2009 1.000.388 29.471 995.644
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Stand per 31 december 2008 Totaal generaal

Aanschafwaarde 40.545.156
Af: cumulatieve waardeverminderingen -1.577.537
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m -8.517.536

Boekwaarde 31 december 2008 30.450.083

Mutaties 2009:

Investeringen 90.358
Desinvesteringen -73.819
Afschrijvingen -1.174.728
Korrekties op afschrijvingen 67.037
Waardeveranderingen 238.486

Totaal mutaties 2009 -852.666

Aanschafwaarde 40.561.695
Af: cumulatieve waardeverminderingen -1.339.051
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m -9.625.227

Boekwaarde 31 december 2009 29.597.417

Ter zake van het verschil in commerciële en fiscale waardering met betrekking tot materiële vaste activa
is het volgende overzicht opgenomen.

Fiscaal Commercieel Latentie
Onroerende zaken in exploitatie 113.625.769 27.703.299 21.910.230
Parkeervoorzieningen 357.000 15.785 87.010
Onroerende en roerende zaken in exploitatie 1.242.038 995.643 62.831
Totaal 115.224.807 28.714.727 22.060.071

Aangezien het erg onzeker is of de actieve belastinglatentie geheel of gedeeltelijk in de toekomstige jaren
gerealiseerd zou kunnen worden, heeft er geen waardering van deze post plaatsgevonden.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Te vorderen BWS-subsidies

Het verloop in het boekjaar is als volgt :
31 december 2009 31 december 2008

Stand per 1 januari 8.755 15.543
Rente 465 763
Ontvangsten -7.551 -7.551

-------------------------- --------------------------
Stand per 31 december 1.669 8.755

================= =================

Deelnemingen
31 december 2009 31 december 2008

Deelneming R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. 16.564 16.532
Deelneming WoningNet N.V. 9.416 9.416

-------------------------- --------------------------
Totaal Deelnemingen 25.980 25.948

================= =================

12



R.K. Woningbouwvereniging Zeist                                                                           jaarverslag 2009

Effecten
31 december 2009 31 december 2008

Obligaties 7,5% Nederland 1993-2023 (eff. rendement : 6,59%) 453.780 453.780
-------------------------- --------------------------

Totaal effecten 453.780 453.780
================= =================

0
Beurswaarde van bovengenoemde effecten per balansdatum 623.949 639.604

VORDERINGEN

Huurdebiteuren
31 december 2009 31 december 2008

De specificatie is als volgt :

Zittende huurders:
- te vorderen huren 29.116 28.213
- te vorderen servicekosten 3.323 13.924
- te vorderen herstelkosten 433 0

-------------------------- --------------------------
Totaal Zittende huurders 32.872 42.137

================= =================

31 december 2009 31 december 2008

Vertrokken huurders:
- te vorderen huren 3.544 4.832
- te vorderen herstelkosten 4.271

-------------------------- --------------------------
Totaal Vertrokken huurders 7.815 4.832

================= =================

Totaal Huurdebiteuren 40.687 46.969
================= =================

De van "zittende" huurders te vorderen huren zijn naar maand van ontstaan en aantal huurders
als volgt te specificeren :

                       Huurachterstand
---------------------------- ---- -------------------------- -----------------------------

Achterstand boekjaar
percentage bedrag vorig boekjaar

---------------------------- ---- -------------------------- -- --------------------------
tot en met 1 maand 49,00% 14.289 12.060
meer dan 1 maand 18,90% 5.494 9.021
meer dan 2 maanden 17,60% 5.129 5.242
meer dan 3 maanden 3,80% 1.092 1.891
in behandeling bij deurwaarder 10,70% 3.112 0

--------------------------------- -------------------------- -- --------------------------
100,00% 29.116 28.214

====================== ================= = =================

De van zittende huurders te vorderen huren ultimo boekjaar bedragen 0,63% (ultimo vorig
boekjaar 0,63%) van de bruto jaarhuur.

De van vertrokken huurders te vorderen huren, herstel/servicekosten en vervolgingskosten zijn naar jaar van
ontstaan als volgt samengesteld:
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31 december 2009 31 december 2008

2009 4.638
2008 3.390 0

-------------------------- --------------------------
Totaal Te vorderen van vertrokken huurders 8.028 0

================= =================

Gemeente
31 december 2009 31 december 2008

Woningaanpassingen Wet Voorzieningen Gehandicapten 5.323 0
-------------------------- --------------------------

Totaal Gemeente 5.323 0
================= =================

Overige vorderingen
31 december 2009 31 december 2008

Adverteerders Info-Magazine 1.431 1.566
BRU, te ontvangen subsidie BWS complex 13 7.551 7.551
Stichting Charim - Doorberekening onderhoudskosten 1.551 0
Gebruiksvergoeding Parochiezaal 1.547 0
Gemeente Zeist 1.913 0
KPN Telecom 9.941 4.870
Marsh 10.694 0
Diverse debiteuren 1.394 12.916

-------------------------- --------------------------
Totaal overige vorderingen 36.022 26.903

================= =================

Overlopende activa
31 december 2009 31 december 2008

Niet vervallen rente uitgezette middelen 42.360 51.502
Vooruitbetaalde assurantiepremie 6.453 6.453
SPW Cordares 1.728
Overige overlopende activa 7.463 10.950

-------------------------- --------------------------
Totaal overlopende activa 58.004 68.905

================= =================

14



R.K. Woningbouwvereniging Zeist                                                                           jaarverslag 2009

LIQUIDE MIDDELEN
31 december 2009 31 december 2008

Direct opvraagbaar:

Kas 2.161 1.511
Postbank 86.950 694.458
Rekening-courant ING-Bank 69.08.13.260 152.984 1.422.631
Rekening-courant ING-Bank 69.09.00.600 56.739 53.557
ING-Bank ExtraBonus Zakenrekening 65.87.46.936 1.400.000 0

-------------------------- --------------------------
Totaal Direct opvraagbaar 1.698.834 2.172.157

================= =================

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 1.698.834 2.172.157
================= = =================

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
31 december 2009 31 december 2008

Kapitaal 867 867
-------------------------- --------------------------

Totaal Kapitaal 867 867
================= =================

Overige reserves

Verenigingsreserve 
31 december 2009 31 december 2008

Verenigingsreserve 564 564
-------------------------- --------------------------

Totaal Verenigingsreserve 564 564
================= =================

Algemene bedrijfsreserve
31 december 2009 31 december 2008

Saldo begin boekjaar 7.594.589 7.861.274

Jaarresultaat -358.742 -266.685
-------------------------- --------------------------

Saldo Algemene bedrijfsreserve per einde boekjaar 7.235.847 7.594.589
================= =================

Totaal overige reserves 7.236.411 7.595.153
================= =================
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VOORZIENINGEN

Voorziening latente belastingverplichtingen

De belastinglatentie heeft betrekking op het volgende waarderingsverschil tussen de jaarrekening en de 
door de fiscus gehanteerde maatstaven voor de waardering :

Commercieel Fiscaal Verschil

Agio leningen o/g 0 254.329 254.329
--------------------------

Fiscaal hogere waardering per 31 december 2009 254.329
=================

De voorziening voor latente belastingen is berekend 25,5% van dit bedrag 64.654
=================

31 december 2009 31 december 2008

Stand begin boekjaar 326.868 0
Mutatie in het boekjaar -262.214 326.868

-------------------------- --------------------------
Stand per einde boekjaar 64.654 326.868

================= =================

Voorziening Individuele loopbaanontwikkeling
31 december 2009 31 december 2008

Stand begin boekjaar 0
Mutatie in het boekjaar 23.848

-------------------------- --------------------------
Stand per einde boekjaar 23.848 0

================= =================

TOTAAL VOORZIENINGEN 88.502 326.868
================= =================
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LANGLOPENDE SCHULDEN 

De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld :

31 december 2009 31 december 2008

Leningen overheid 618.120 626.629
Leningen kredietinstellingen 21.936.933 22.714.041
Waarborgsommen 72.601 75.145

-------------------------- --------------------------
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 22.627.654 23.415.815

================= =================

Rentevoet en aflossingssysteem

De gemiddelde rentevoet van de langer dan een jaar uitstaande leningen overheid en
kredietinstellingen bedraagt circa 5,51 % ( 2008 : circa 5,37 % ) .

De leningen overheid en kredietinstellingen worden afgelost op basis van het annuïteitensysteem.
Van de leningen o/g hebben vijf leningen een resterende looptijd van 5 jaar of korter.
De overige geldleningen hebben een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.
Van het totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag van circa € 785.548
in het volgend boekjaar.

Op basis van de vigerende lenings-
contracten ziet de vervalkalender en
daarmee de renterisico's eruit
zoals uit nevenstaande grafische
weergave is af te lezen.

Renteconversie c.q. aflossing ineens wordt in de komende 5 jaar verwacht voor de volgende geldleningen :

oorspronkelijke huidig datum schuldrest  
naam geldgever hoofdsom rentepercentage renteconversie bij aflossing

Nederlandse Waterschapsbank 3.811.754 4,78% 01-11-2010 2.342.918
Nederlandse Waterschapsbank 4.165.702 7,15% 01-11-2011 3.829.113
Gemeente Zeist 652.082 5,40% 01-02-2012 613.074
Rabobank 3.100.000 5,66% 01-11-2012 2.690.137
Nederlandse Waterschapsbank 1.815.121 4,58% 16-01-2013 979.752
B.N.G. 2.000.000 4,56% 01-09-2014 1.864.529
B.N.G. 2.722.681 6,00% 01-11-2014 2.525.608
Nederlandse Waterschapsbank 2.268.901 4,37% 16-01-2014 1.202.860

Rentabiliteitswaardecorrectie.

De rentabiliteitswaardecorrectie (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten
voortvloeiende rente- en aflossingsverplichtingen) bedraagt € 338.784,- (ultimo 2008 € 649.252,-) .

Aflossingskalender geldleningen
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Leningen overheid  

Het verloop van de leningen overheid is als volgt:
1 januari t/m 1 januari t/m

31 december 2009 31 december 2008

Stand per 1 januari 634.712 652.600
Af : Reguliere aflossingen -8.083 -17.888

-------------------------- --------------------------
Stand per 31 december 626.629 634.712

In het komende boekjaar te betalen aflossing -8.509 -8.083
-------------------------- --------------------------

618.120 626.629
================= =================

Leningen kredietinstellingen 

Het verloop van de leningen kredietinstellingen is als volgt:
1 januari t/m 1 januari t/m

31 december 2009 31 december 2008

Stand per 1 januari 23.451.473 20.634.702
Bij : Nieuw opgenomen geldleningen 3.500.000
Af : Reguliere aflossingen -737.501 -683.229

-------------------------- --------------------------
Stand per 31 december 22.713.972 23.451.473

In het komende boekjaar te betalen aflossing -777.039 -737.432
-------------------------- --------------------------

21.936.933 22.714.041
================= =================

Waarborgsommen
31 december 2009 31 december 2008

Ontvangen waarborgsommen 48.050 51.331
Rente waarborgsommen 24.551 23.814

-------------------------- --------------------------
Totaal waarborgsommen 72.601 75.145

================= =================

Deze uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen waarborgsommen dienden
als eerste zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde mutatiekosten en
achterstallige huur.
Sinds 1 januari 2004 wordt door nieuwe huurders geen waarborgsom meer betaald bij afsluiten van
het huurcontract.
De voor die datum van huurders ontvangen waarborgsommen worden uitbetaald c.q. verrekend bij beeindiging
van het huurcontract.
De gemiddelde waarborgsom per woning bedraagt per 31 december 2009 € 56,86 (31 december 2008 : € 65,97).
Aan de waarborgsommen is over de periode 1 januari t/m 31 december 2009 3% (2008: 3%)
samengestelde intrest toegevoegd. De waarborgsom inclusief rente wordt bij beëindiging van de
huurovereenkomst verrekend.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers

De specificatie is als volgt :
31 december 2009 31 december 2008

Atrivë 3.597 0
Bargmann & van Eck 0 31.581
van Breen Zeist B.V. 69.389 16.252
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 47.599 0
Drukkerij Donath 2.976 2.940
Electrabel 0 8.087
Eneco 10.109 2.565
Frontplan 0 2.251
Gasservice Utrecht 18.976 9.856
Gemeente Zeist 1.622 0
Haes Projectmanagement 14.327 4.772
Hofstee, loodgietersbedrijf 8.111 13.202
Interno schilderwerk BV 6.365 0
Ista Nederland BV 3.644 31.957
Lamorë Bouw BV 8.378 0
Linthorst Installatietechniek 9.132 0
Meer dan communicatie 4.339 0
Mens Zeist 0 85.000
Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur 2.809 0
Seyster Veste 1.240 7.400
Seyster Staete 2.166 0
Stade Advies 8.991 0
Wiercx Woord Beeld 1.800 0
Diverse crediteuren 20.059 14.190

-------------------------- --------------------------
Totaal schulden aan leveranciers 245.629 230.053

================= =================

Schulden aan kredietinstellingen
31 december 2009 31 december 2008

Aflossing geldleningen o/g komend boekjaar 785.548 745.515
-------------------------- --------------------------

Totaal Schulden aan kredietinstellingen 785.548 745.515
================= =================

Belastingen en premies sociale verzekering
31 december 2009 31 december 2008

Te betalen Loonheffing 42.748 38.910
Te betalen Omzetbelasting 8.198 16.182
Te betalen Vennootschapsbelasting 90.234 8.114
Pensioenpremies 16.031 10.249

-------------------------- --------------------------
Totaal Belastingen en premies sociale verzekering 157.211 73.455

================= =================
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Overige schulden
31 december 2009 31 december 2008

Erfpacht complex 10 2e helft boekjaar 7.245 0
Te restitueren Waarborgsommen 818 0

-------------------------- --------------------------
Totaal overige schulden 8.063 0

================= =================

Aangegane verplichtingen
31 december 2009 31 december 2008

Verplichting verhuisvergoedingen complex 3 - Kievitlaan 10.152 23.354
-------------------------- --------------------------

Totaal aangegane verplichtingen 10.152 23.354
================= =================

Overlopende passiva  
31 december 2009 31 december 2008

Nog niet vervallen rente 438.336 455.740
Overlopende post onderhoudslasten 2009 68.324 0
Belastingdienst Huurtoeslag januari 26.600 28.484
Nog te verrekenen servicekosten huurders 90.629 137.413
Verplichting opgebouwde vakantierechten 11.039 30.463
Vooruitontvangen huur 50.597 34.393
Overige 72.154 157.395

-------------------------- --------------------------
Totaal overlopende passiva 757.679 843.888

================= =================

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Consequenties integrale vennootschapsbelastingplicht

Voorwaardelijke verplichtingen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Vanwege de door het Waarborgfonds gegarandeerde leningen met een oorspronkelijk
bedrag van € 29,5 miljoen, bestaat tot het teniet gaan van de vordering een nadere
verplichting. Deze verplichting treedt in werking zodra het eigen vermogen van het
Waarborgfonds daalt tot onder 0,25% van het door het Waarborgfonds gegarandeerde
volume. Op dat moment kan bij de deelnemer pro rata parte op eerste aanzegging een
bijdrage in dat vermogenstekort ingevorderd worden. Ten aanzien van genoemde leningen
zal dat bedrag ten hoogste € 898.629,00 zijn.

Verplichtingen

Financiële verplichtingen, voortvloeiend uit erfpacht complex 10 t/m 31 december 2038.

Toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn met ingang van 1 januari 2008 integraal 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Bij aanvang van deze belastingplicht 
heeft R.K. Woningbouwvereniging Zeist een fiscale openingsbalans opgemaakt 
waarvoor specifieke fiscale waarderingsregels zullen gelden. Voor het verschil tussen 
de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de waardering op de 
commerciële balans (commerciële boekwaarde) heeft R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist een belastinglatentie gevormd indien en voor zover er sprake is van verrekenbare 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

HUREN

2009 2008

Woningen en woongebouwen 4.537.844 4.425.783
Onroerende zaken, niet zijnde woningen 127.567 114.108

-------------------------- --------------------------
4.665.411 4.539.891

Af: huurderving wegens leegstand 12.832 34.923
-------------------------- --------------------------

TOTAAL HUREN 4.652.579 4.504.968
================= =================

De huurprijzen zijn bij aanvang van de exploitatie door de overheid vastgesteld.
Daarna zijn zij onderworpen aan de overheidsvoorschriften inzake:
- de algemene jaarlijkse huurverhoging
- huurverhoging bij woningverbetering

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorige boekjaar is als volgt te verklaren :

a. De algemene huurverhoging per 1 juli 93.000
b. Huurharmonisatie 3.300
c. Huurverhoging als gevolg van aanleg centrale verwarming enz. 1.700
d. In exploitatie nemen van complex 18 27.500

--------------------------
Totaal hogere huuropbrengst woningen,woongebouwen en vhe's niet zijnde woningen 125.500

=================

VERGOEDINGEN

2009 2008

Overige zaken, leveringen en diensten 473.364 307.219
Contributies 0 0

-------------------------- --------------------------
473.364 307.219

Af: vergoedingsderving wegens leegstand 1.304 6.514
-------------------------- --------------------------

TOTAAL VERGOEDINGEN 472.060 300.705
================= =================

De post Overige zaken, leveringen en diensten betreft vergoedingen welke de huurders
boven de (netto-) huurprijs betalen voor bijvoorbeeld warmtelevering, glasverzekering enz.
De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten en wordt
jaarlijks, indien noodzakelijk aangepast.
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OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2009 2008

Vergoedingen voor algemeen beheer
en administratie:
- Afsluiten huurcontract 2.085 2.810
- Administratiekosten woonvergunningen 4.925 5.886
- Overige A.B.A. 70.599 68.527
- Dienstverlening VVE 15.441 15.214
- Verhuur Parochiezaal 21.150 21.275
- Opstelruimte telecom-apparatuur 10.980 10.239
Overige exploitatiebaten 4.285 8.212

-------------------------- --------------------------
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 129.465 132.163

================= =================
BEDRIJFSLASTEN

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA  
2009 2008

Onroerende zaken in exploitatie 1.114.167 1.054.962
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 60.561 55.774

-------------------------- --------------------------
Totaal Afschrijvingen 1.174.728 1.110.736

Correctie afschrijvingen grond 0 0
-------------------------- --------------------------

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA  1.174.728 1.110.736
================= =================

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
2009 2008

Mutatie bedrijfswaarde

Complex 6 - Couwenhoven 0 -902.000
Complex 8 - De Clomp -350.785 -465.648
Complex 10 - Dahliastraat -86.310 -31.240
Complex 11 - Petronelle van Seystplaats 53.267 -70.747
Complex 14 - Oranjerie -49.402 30.879
Complex 15 - MariaOord 98.365 -265.635
Complex 18 - De Driest 96.379 368.121

-------------------------- --------------------------
TOTAAL OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN MAT VASTE ACTIVA -238.486 -1.336.270

================= =================
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ERFPACHT
2009 2008

R.K.Parochie St. Joseph 14.425 13.914
-------------------------- --------------------------

TOTAAL ERFPACHT 14.425 13.914
================= =================

SALARISSEN

2009 2008

Salarissen 529.878 478.265

-------------------------- --------------------------

TOTAAL SALARISSEN 529.878 478.265

================= =================

SOCIALE LASTEN

2009 2008

Sociale lasten (excl.pensioenlasten) 48.509 48.789

Pensioenlasten 89.192 74.986
-------------------------- --------------------------

TOTAAL SOCIALE LASTEN 137.701 123.775

================= =================

Aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt 9 ( 9 ) .

De indeling is als volgt:
- administratief 4 4
- directie 2 2

- technisch 2 2

- algemene dienst 1 1

9 9

LASTEN ONDERHOUD
2009 2008

Kosten planmatig onderhoud 1.596.499
Kosten klachten- /mutatieonderhoud 474.348 382.626
Kosten cyclisch onderhoud 961.600 51.589

-------------------------- --------------------------

LASTEN ONDERHOUD 1.435.948 2.030.714
================= =================
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN  
2009 2008

Directe kosten

Belastingen 257.806 222.210
Verzekeringen 26.295 16.093
Contributie landelijke federatie 9.518 9.637
Leveringen zaken en diensten
- Kook- en stookgas 248.281 91.697
- Schoonmaakkosten 72.506 75.746
- Overige servicekosten 127.034 128.834
Bijdrage Centraal Fonds 47.599 48.236
Overige exploitatiekosten 56.388 254.100

-------------------------- --------------------------
Totaal Directe kosten 845.427 846.553

================= =================

2009 2008

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten 30.547 38.894
-------------------------- --------------------------

Totaal Huisvestingskosten 30.547 38.894
================= =================

2009 2008

Kosten Raad van Commissarissen  

Vergoedingen RvC 12.385 10.724
Aansprakelijkheidsverzekering RvC 5.268 6.863

-------------------------- --------------------------
17.653 17.587

================= =================

2009 2008

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 47.068 47.723
Toevoeging Voorziening individuele loopbaanontwikkeling 23.848

-------------------------- --------------------------
Totaal Overige personeelskosten 70.916 47.723

================= =================

2009 2008

Algemene kosten

Exploitatiekosten inventaris en vervoermiddelen 27.610 25.146
Kantoorkosten 44.573 78.931
Advieskosten 225.181 115.343
Kosten accountant 39.034 36.039
Kosten huuradministratie en automatisering 53.771 31.197
Kosten WoningNet 35.003 26.824
Kosten samenwerking 20.550 27.304
Overige algemene kosten 69.693 72.394

-------------------------- --------------------------
Subtotaal 515.415 413.178

Nagekomen posten 8.044 0
-------------------------- --------------------------

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 1.488.002 1.363.935
================= =================

24



R.K. Woningbouwvereniging Zeist                                                                           jaarverslag 2009

RENTELASTEN
2009 2008

Langlopende schulden
- Rente leningen overheid 33.565 34.215
- Rente leningen kredietinstellingen 1.263.604 1.186.736
- Rente waarborgsommen 2.156 2.281

-------------------------- --------------------------
TOTAAL RENTELASTEN 1.299.325 1.223.232

================= =================

RENTEBATEN 2009 2008

Financiële vaste activa
- Rente op te vorderen subsidie BWS 465 763
- Rente op overige vorderingen 0 17.515
Liquide middelen
- Rentebaten liquide middelen 22.882 70.836

-------------------------- --------------------------
TOTAAL RENTEBATEN 23.347 89.114

================= =================

OPBRENGST EFFECTEN
2009 2008

Obligaties 7% ING-Bank 1993-2008 0 17.916
Obligaties 7,5% Nederland 1993-2023 34.033 34.033

-------------------------- --------------------------
34.033 51.949

Af Bewaar- en administratiekosten 717 833
-------------------------- --------------------------

TOTAAL OPBRENGST EFFECTEN 33.316 51.116
================= =================

OPBRENGST DEELNEMINGEN
2009 2008

R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. 32 -1.468
-------------------------- --------------------------

TOTAAL OPBRENGST DEELNEMINGEN 32 -1.468
================= =================

VENNOOTSCHAPSBELASTING
2009 2008

Toelichting belastingen in de winst- en verliesrekening

De belasting op de winst kan als volgt worden gespecificeerd:

Acute belasting, last -90.234 0
Acute belasting, bate 0 6.886
Latente belasting, bate 262.214 0
Latente belasting, last 0 -326.868
Inschatting last boekjaar 2006, 2007 VSO1 0 -15.000

-------------------------- --------------------------
Totaal vennootschapsbelasting 171.980 -334.982

================= =================
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2009 2008

Resultaat vóór belasting volgens jaarrekening -530.722 68.297

Fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen 51.799 61.459
Tijdelijke waarderingsverschillen 875.919 -155.291
Opbrengsten vrijgesteld winstbelasting 0 -1.468

----------------------------  + --------------------------  +
927.718 -95.300

-/- -------------------------- -/- --------------------------
Belastbaar bedrag 396.996 -27.003

================= =================

Vennootschapsbelasting -90.234 6.886
================= =================

Het vigerende belastingtarief bedraagt 25,5%. De effectieve belastingdruk over 2009 bedraagt : 17,0%
De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het effect van de fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen en het
toepassen van fiscale verliescompensatie.

Ondertekening jaarstukken 2009

De ondertekening van de jaarstukken dient ingevolge artikel 13 lid 2 van de statuten
te geschieden door de leden van de Raad van Commissarissen;
ontbreekt de ondertekening van een hunner, dan wordt daarvan onder opgave 
van redenen melding gemaakt.

Leden van de Raad van Commissarissen :

A.J. Roelofs

G.C.M. Ruijs

I.E. Vermaas

Mevr. A.J. van der Weijden

Mevr. A. de Zwart
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