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1. Managementsamenvatting 

Stichting Humanitas Huisvesting  (hierna:  SHH)  doet  gezien  haar  huidige en  verwachte 
financiele positie, zijnde het ontbreken van financiele middelen om de Daebactiviteiten te 
kunnen  voortzetten  en  het  ontbreken  van  mogelijkheden  om  de  benodigde  financiele 
middelen  op  eigen  kracht  te  genereren,  een  aanvraag  voor  het  toekennen  van  een 
saneringssubsidie.  SHH  zal  gedurende de  saneringsperiode alle maatregelen nemen die 
de saneringssteun tot een minimum beperken, gegeven de noodzakelijke voortzetting van 
de DAEBactiviteiten. Hierbij wordt in dit saneringsplan inzichtelijk gemaakt welke bijdrage 
 indicatief  nodig is om tot een  oplossing te komen  voor de  financiele problematiek van 
SHH.  In  dit  saneringsplan  worden  verschillende  scenario's  uitgewerkt.  In  de 
subsidieaanvraag van SHH wordt  toegelicht welk scenario gekozen is en waarom. 

Hierbij zijn de volgende drie scenario's uitgewerkt en geanalyseerd: 
I.  Zelfstandig voortbestaan: Dit betreft het scenario waarbij  SHH eind 2026 aan  de 

ratio's van het WSW  voldoet. Ter  indicatie  is ook  geanalyseerd wat  de bijdrage 
zou zijn bij het voldoen aan de ratio's per 31 december 2017. Hierbij is zowel een 
Basisscenario als een Tegenvallersscenario geanalyseerd; 

II.  Niet zelfstandig voortbestaan: 
i.  Fusie: Overdracht aan een collega corporatie: Dit betreft een juridische  fusie 

met  in beginsel  een partij op  peildatum 31 december 2017. Dit  scenario  is 
gebaseerd op veronderstellingen van SHH  ten aanzien  van de  LTV waarvoor 
een  derde  zou  willen  fuseren.  SHH  heeft  concreet  interesse  van  twee 
corporaties,  maar  deze  corporaties  hebben  geen  getalsmatige  bieding 
gedaan. Ook voor het scenario waarbij overdracht aan een partij plaatsvindt, 
is een Basisscenario en Tegenvallersscenario doorgerekend. 

ii.  Activa/passiva  transacties:  Dit  betreft  een  defusie / overdracht  van activa
passiva  aan meerdere collega  corporaties op peildatum  31 december 2017. 
Dit  scenario  is  gebaseerd  op  het  uitgangspunt  dat  alle  activa  en  passiva 
worden overgedragen op basis van neutrale kasstromen. 

SHH heeft het scenario  Zelfstandig Voortbestaan financieel  geanalyseerd. In het scenario 
Zelfstandig Voortbestaan  is in  2026 in de basisvariant sprake  van een  saneringsbijdrage 
van  €51 miljoen  en  in  het  Tegenvallersscenario  bedraagt  de  saneringsbijdrage  €116 
miljoen. Alle scenario's zijn door  SHH doorgerekend op basis van veronderstellingen. 

SHH  heeft  tevens  het  scenario  van  Fusie  doorgerekend.  SHH  komt  in  dit  scenario  ter 
indicatie tot een  saneringsbijdrage van €104 miljoen tot €41 miljoen  indien  een  collega 
corporatie  bereid  is  te  fuseren  tegen  een  LTV  van  75%    100%.  Voor  het 
Tegenvallersscenario is de saneringsbijdrage op basis van een LTV van 65% doorgerekend 
op  basis  van  de  kasstromen  volgens  het  Tegenvallersscenario  van  Zelfstandig 
Voortbestaan. In dat geval bedraagt  de saneringsbijdrage €158m. 

Het  scenario  van  Activa/passiva  transacties  zou  mogelijk  kunnen  leiden  tot  een 
vergelijkbare saneringsbijdrage, maar is onzeker omdat ook  hier sprake dient te  zijn van 
een totaaloplossing. Hierbij zou op basis van kasstroom neutrale activa/passiva transacties 
€48m  kunnen  zijn, maar  afhankelijk van de  input van de  overnemende corporaties zou 
deze bijdrage op kunnen  lopen tot €116m. 

SHH benadrukt dat uit de  doorrekeningen en de analyses blijkt dat  SHH,  ongeacht welk 
scenario,  op  korte  termijn  saneringssubsidie  nodig  heeft  ten  einde  de  voorzienbare 
liquiditeitstekorten voor 2017  te kunnen beheersen. 

Om te komen tot een  voorkeursscenario hanteert SHH een afwegingskader. Op basis  van 
dit afwegingskader is SHH gekomen tot het voorkeursscenario Fusie. Voor het gehanteerde 
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afwegingskader  en  een  uiteenzetting  van  de  overwegingen  die  daarbij  een  rol  hebben 
gespeeld wordt  verwezen naar de  subsidieaanvraag. 

Op  de  volgende  pagina  is  een  weergave  opgenomen  van  de  uitkomsten  van  de 
verschillende doorgerekende scenario's. Hierbij dient te worden opgemerkt dat als ijkpunt 
ultimo 2017 en ultimo 2026 zijn weergegeven om  een  indicatie te  geven  van het effect 
van de break funding costs en om de uitkomsten van het Fusie en Activa/passiva scenario 
in perspectief  te  zetten.  Voor  de  implementatie  van alle scenario's  zal  ten minste €6m 
saneringssubsidie nodig zijn in 2017 en bij tegenvallers mogelijk €26m. 

Uitgangspunt  van  SHH  is  een  juridische  fusie  en  dit  saneringsplan  ziet  op  een 
subsidieaanvraag die ziet op  juridische fusie.  Mocht SHH niet met  een andere corporatie 
tot een  juridische fusie komen dan ontstaat een nieuwe situatie en  zal SHH  alternatieven 
onderzoeken. Hierbij zal  in eerste  instantie naar  zelfstandig doorgaan  worden gekeken. 
Een mogelijke  activa/passiva transactie met een  of meerdere corporaties wordt  bekeken 
mits, in het geval van activa/passiva, (i) dit op basis van de bestaande wet en regelgeving 
mogelijk  is  en  (ii)  dat  deze  activa/passiva  transactie  resuiteert  in  een  totaal  oplossing 
inclusief een oplossing voor de resterende entiteit. Doordat sprake moet zijn van een totaal 
oplossing  wijken  de  in  dit  geval  toepasselijke  saneringsbijdragen  in  de  verschillende 
(tegenvallende) scenario's  op hoofdlijnen niet af van de bedragen in geval  van een  fusie. 
SHH  verwacht  dat  praktische  bezwaren,  zoals  het  niet  instemmen  van  een  van  de 
financiers, afwijkingen  van bestaande wet  en  regelgeving omtrent sanering en het niet 
kunnen  realiseren  van  een  totaal  oplossing  de  haalbaarheid  van  het  activa/passiva 
scenario tot een minimum beperken. Indien geen  fusiepartner gevonden  kan worden  zal 
sprake zijn van een nieuwe situatie waarbij ook sprake is van een nieuwe subsidieaanvraag 
hetgeen door het WSW  is bevestigd. 

Het  WSW  zal  doorslaggevend  zijn  in  de  manier  waarop  de  saneringsbijdrage  wordt 
gestructureerd.  Op  basis  van  de  financiele meerjarenprognoses constateert  SHH  dat  in 
mei 2017 voor het eerst een tekort aan  liquiditeiten ontstaat. Derhalve is een deel van de 
saneringsbijdrage noodzakelijk  in mei  2017. Het  overige deel  zal eind 2017  noodzakelijk 
zijn wanneer de fusie mogelijk wordt geeffectueerd.  De wijze waarop de leningen worden 
gesaneerd zal  van invloed zijn op  de timing van de benodigde saneringsbijdrage. 
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Basis
Zelfstandig 

Basis
Zelfstandig 

Tegenvaller
Zelfstandig 

Tegenvaller
Zelfstandig 

Niet Zelfstandig  Niet Zelfstandig 
Fusie  FuSie 

Basis 75% LTV  Basis 100% LTV 

wiet 
zelfstandig 
Tegenvaller 
65% LTV 

Kasstroom 
neutraal** 

2017  2026  2017  2026  2017  2017  2017  Vanaf 2017 
Bedrtjfswaarde vastgoed  €150m  C172m  C131m  C152m  C150m  C150m  C131m  C150m 

DAEB 
NletDAEB 

€119m 
€31m 

C138m 
€34m 

C103m 
€28m 

C122m 
C30m 

CI 19m 
C31m 

CI 19m 
C31m 

C103m 
C28m 

€119m 
C31m 

WOZ waarde 
Balanstotaal o.b.v. bedrtjfswaarde 

Operationele kasstroom (voor rente)* 
€160m 
€5,4m 

C183m 
C12,2m 

C142m~ 
€3,7m 

C163m 
C10,9m 

C160m 
C5,4m 

C160m 
€5,4 m 

€236m 
€142m 
€3,7m 

J 

Break funding costs totale portefeullle  €118m  €68m  CI 18m  €6 8m  C118m  €118m  €118m 
Restant levensduur  20 ]aar  15Jaar  20jaar  15 jaar  20 jaar  20 jaar  20 jaar  1 

[_  1 
LTV Bedrijfswaarde  r  €112m  CISOm  i  C85m  J 

Cumulatleve kasstroom van at 2017  €266m 
Harktwaarde leningenportefeuille per 31/12/16  C266m + €24m  C266m + C24m  C266m + C24m  €266m + €24 m  €266m + C24m  €1266m + C24m 

Op basis van ratio's  te draqen financiering 
Loan to value (75%)  €112m  €129m  €98 m  C114m 

ICR (1,4)***  €84 m  €195m  C58m  C175m 
Solvabillteit (20%)  €121m  :  €139m  €106m  C123m 

DSCR (1,0)***  Clllm  :  CI 30m  ClOOm  €121m  1 
Dekklngsratlo (50%)  €118m  €144m  C118m  Cl44m 

(A) Draagkracht (meest strlkte ratio)  €84m  €129m  C58m  €114m  C112m  €150m  €8 5m  €146m 
(B) Langlopende lenlngen  €170m  €148m  C170m  C148m  CI 70m  €170m  €170m  €171m 
(AB = C) Overfinanciering  €86m  €19m  C113m  :  C34m  €58m  €21m  €85m  €25m 

(D) Indlcatieve break funding costs  €60m  €9m  €78m  €16m  !  C40m  €14m  €59m  €17m 
(E) Sanerinq llquldltelten 20162026  €23m  C72m  :  — 
(F) Overbrugglng tekort 2017****  €6m  C26m  C6m  €6m  C26m  i  €6m 

(6) Correctie break funding costs derivaten*****  C16m  :  C6m  €12m  ! 
Saneringsopgave (C+D+E+F+G)  C152m  C51m  C200m  CI 16 m  CI 04 m  C41m  C158m  1  C48m/C116m  \ 

* Gemiddelde kasstroom over vijf jaar, voor 2017: 20172021 en voor 2026: 20252029. 
** Onderstaande waarden leiden tot de saneringsopgave van €48m, de range tot C116m is  toelichtlng in paragraaf 5.2 en  fn hoofdstuk 6. 
*** Percentage financieringslasten is gebaseerd OD  HP /w^jglde financieringslasten  in procenten over uitstaande financiering  voor 20252029, te weten 4,45% (incl. de derivatenlasten) en  4,58% 
voorde 2017 berekening  o.b.v. 20172021  (o.b.v. Montesquieu financieringsanalyse). 
**** uo»  v/.v,r  ?ni7 ic  bepaald o.b.v.  hat  operationele  tekort (zie  RC  in financiele  overzichten) 

Jer punt E  wordt daarnaast  rekentng gehouden met€15m aan onvoorziene  tegenvallers zoals  toelichting onaer  paragraar o onzexerr>'",en.  Dez~ tlbm onvoorzien is 
een post cnvcoizien op Dasis van 10%15% van de saneringsbfldrage. Onder punt E Tegenvallersscenario 2026 is €72m opgenomen, te weten €15m (onvoorzien) �  €38m (operationeel 
tekort). 
***** De break fundina roe**  dp rf^rivaten  h €24m wordt meegenomen in de  bepaling van de  indlcatieve break funding  costs (D). In de tegenvallersscenario's  is onder  (E) of (F) een correctie 
opgenomen voor  >»rhalve dient een evenredig deel (overfinanciering t.o.v. uitstaande leningenportefeuille) van de break funding costs van derivaten te worden 
gecorrigeerd. In de saneringsbijdrage Is verdec geen rrVening gehouden met de mogelijke vrijval van de beklemming 
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2. Saneringsplan inleiding 

2.1 Inleiding 
Voor u ligt het saneringsplan inzake SHH. SHH maakt in dit plan inzichtelijk welke bijdrage 
 indicatief  nodig is in verschillende scenario's. Dit saneringsplan is de uitkomst van een 
proces dat nader  is omschreven  in de  subsidieaanvraag  en een aparte bijlage waarin  is 
toegelicht hoe  SHH  invulling heeft  gegeven aan de uitwerking van  de mogelijkheden  om 
te komen tot het overdragen van de activiteiten middels een juridische fusie, waardoor de 
Daeb  activiteiten  voort  kunnen bestaan, maar  SHH  ophoudt  te bestaan  als  zelfstandige 
entiteit.  Om  een  referentiepunt  te  hebben  waarmee  de  scenario's  vergeleken  kunnen 
worden heeft SHH een doorrekening opgesteld uitgaand van het zelfstandig voortbestaan, 
waarbij SHH eind  2026 aan  de financiele ratio's van het WSW  voldoet, de einddatum van 
de maximale saneringsperiode van 10  jaar. 

2.2 Saneringsplan  scenario's op hoofdlijnen 
In  dit  saneringsplan  worden  verschillende  toekomstscenario's  voor  SHH  beschreven. 
Hierbij wordt ingegaan  op een drietal  hoofdscenario's, waarbij de input,  uitgangspunten 
en uitkomsten van de scenario's zijn toegelicht. De scenarioberekeningen zijn als bijlagen 
aan  dit  saneringsplan  gevoegd.  In  het  saneringsplan  worden  de  volgende  scenario's 
uitgewerkt: 

I.  Zelfstandig  voortbestaan:  Dit  scenario  beschrijft  de  situatie  waarin  SHH 
zelfstandig voort bestaat. De andere scenario's worden tegen dit scenario afgezet. 
Hierbij  is  een  Basis  en  een Tegenvallersscenario  opgesteld, waarin  onderkende 
risico's in het  Basisscenario worden  ingerekend. In dit scenario dient  SHH in 2026 
aan alle WSW  ratio's te voldoen. 

II.  Niet zelfstandig voortbestaan 
i.  Fusie: Op  basis  van  de  financiele  positie  zoals  bepaald  in  het  scenario 

Zelfstandig Voortbestaan worden mogelijkheden gemventariseerd voor een 
juridische  fusie  met  een  corporatie.  Hierbij  wordt  verondersteld  dat  de 
corporatie fuseert op basis van een door SHH ingeschatte Loan to value ratio 
van  75%100%  in  het  basisscenario.  Uiteraard  is  het  aan  de  eventuele 
overnemende  partij  om  te  bepalen  tegen  welke  waarde  overdracht  kan 
plaatsvinden en niet aan SHH. SHH heeft als uitgangspunt de ratio van 75% 
LTV gehanteerd aangezien deze aansluit met de maximale LTVratio volgens 
de normen van het WSW. De 100% is meegenomen om de gevoeligheid van 
de overwegingen van de fuserende corporatie inzichtelijk  te maken; 

ii.  Activa/passiva  transacties:  Op  basis  van  de  financiele  positie  zoals 
bepaald  in  het  scenario  Zelfstandig  Voortbestaan  worden  mogelijkheden 
gemventariseerd voor overdracht aan een of meerdere corporaties op basis 
van overdracht  van activa/passiva. 

Op basis  van de  financiele analyses  van de  scenario's is  een inschatting  gemaakt van  de 
noodzakelijke saneringsbijdrage. SHH zal gedurende de saneringsperiode alle maatregelen 
nemen  die  de  saneringssteun  tot  een  minimum  beperken,  gegeven  de  noodzakelijke 
voortzetting van de DAEBactiviteiten. 

Naast  de  beschrijving  van  de  uitgangspunten  en  de  doorrekeningen  van  de  scenario's 
wordt in dit saneringsplan tevens een beschrijving gegeven van de risico's, onzekerheden 
en afhankelijkheden welke van  invloed zijn op de haalbaarheid van de scenario's. 

2.3 Portefeuille SHH inclusief het DAEB bezit 
SHH bezit in totaal 22 complexen met in totaal 2.511 vhe (31 december 2016). Het betreft 
21 wooncomplexen  en  een  parkeercomplex.  Op  basis  van  de huurinkomsten betreft  de 
verhouding DAEB / nietDAEB respectievelijk  circa 80%:20% (waarbij nog  geen inzicht is 
in de definitieve verdeling DAEB / nietDAEB, waarbij  nog een aanvullende inventarisatie 
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voor de  woningen net boven de  liberalisatiegrens gedaan dient te worden). Onderstaand 
zijn de kerngegevens van de complexen opgenomen, waarbij  de bedrijfswaardegegevens 
op basis  van het Basisscenario  van Zelfstandig Voortbestaan zijn opgenomen. Hierbij zijn 
de meest  recente gegevens gepresenteerd.  Daarnaast heeft SHH drie beheercomplexen 
die zij huurt en doorverhuurt. 

Waardebegrip  Waarde 
Bedrijfswaarde (31122016)  €143m 
Marktwaarde in verhuurde staat (172016)  €196m 
Executie waarde (172016)  €155m 
WOZwaarde (112015)  €205m 
Uitstaande financiering (31122016)  €171m 
Marktwaarde leningenportefeuille (31122016)  €266m 
Marktwaarde derivaten (30122016)  €24m 
Break funding leningenportefeuille (31122016)  €94m 

�  De  marktwaarde  in  verhuurde  staat  van  de  vastgoedportefeuille  bedraagt  €196 
miljoen en de executiewaarde €155 miljoen (zie bijlage). 

�  De WOZ waarde van  de  vastgoedportefeuille bedraagt €205 miljoen (peildatum 1 
januari 2015). 

�  De  totale uitstaande  financiering  van SHH  per  eind 2016 bedraagt  €171 miljoen, 
waarbij de marktwaarde van  deze  leningen  €266 miljoen  per  31 december 2016 
bedraagt.  Bij  het  bepalen  van  de  break  funding  lasten  per  eind  2017  is 
verondersteld  dat  deze  gelijk  zijn aan  de extern bepaalde marktwaarde per eind 
2016 (de break funding lasten zijn gebaseerd het verschil tussen de contractrenten 
en de huidige marktrente. Hierbij is  geen  rekening gehouden met een  eventuele 
boete). 

�  De  totale negatieve marktwaarde  van  de  twee payer  swaps  en  9  floating  swaps 
bedraagt €24,3 miljoen (per  30 december  2016) welke wordt aangehouden bij de 

Wanneer in dit saneringsplan over de derivatenportefeuille wordt 
gesproken  gaat  het  om  deze  derivaten.  Daarnaast  is  sprake  van  verschillende 
embedded derivaten. 

2.4 DAEB /  NietDAEB bezit 
SHH  heeft  in  de  financiele  meerjarenprognoses,  welke  ten  grondslag  liggen  aan  dit 
saneringsplan,  onderscheid  gemaakt  tussen  DAEB  en  NietDAEB  bezit.  Onder  de  Niet
DAEB  activiteiten  van  SHH  vallen  het  bedrijfsonroerend  goed,  de  beheerpanden,  de 
derivatenportefeuille,  de  parkeerplaatsen  en  geliberaliseerde  woningen.  Een  exacte 
scheiding van de DAEB en NietDAEB woningen is nog niet beschikbaar. Daarbij heeft SHH 
binnen  vrijwel  alle  complexen  zowel  DAEB  als  NietDAEB  bezit  wat  administratief  niet 
gescheiden  is. Op hoofdlijnen  is de verdeling  gemaakt en er  is  formeel uitstel verkregen 
van de  Autoriteit woningcorporaties voor het indienen  van het  splitsingsplan. Derhalve  is 
het momenteel  nog niet mogelijk per cluster  aan te geven wat  de financiele performance 
is. 

Visie gemeente 
De  gemeente Rotterdam  geeft  in haar  woonvisie aan dat Rotterdam  beschikt  over  een 
relatief grote primaire doelgroep  en haar oordeel  is dat de vraag in het DAEB  segment de 
komende  jaren  blijft  groeien.  De  doelstelling  van  de  gemeente  blijft  het  borgen  van 
voldoende aanbod van goedkope huurwoningen. De gemeente wil echter het aandeel  van 
het  middel  dure  en  dure  segment  vergroten  en  de  overmaat  in  de  goedkope  voorraad 
verkleinen  aangezien  de  invulling  in het goedkope  segment  steeds  vaker  vanuit  andere 
gemeenten  komt.  Derhalve  wordt  beperkte  nieuwbouw  in  de  goedkopere  segmenten 
geambieerd. Verdere sturing vanuit de gemeente geschiedt door woningen te liberaliseren 
indien mogelijk, woningen  samen  te voegen  en  woningen  ingrijpend  te  renoveren of  te 
slopen. 
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De  gemeente  geeft  in  haar  woonvisie  tevens  aan  dat  ze  goed  zelfstandig  wonen  voor 
iedereen mogelijk maakt. Door  veranderende  woonwensen nieuwe wet  en  regelgeving 
blijven mensen  langer  zelfstandig wonen. Ten  aanzien  van de  huisvesting  van  ouderen 
wordt  gesteld  dat  in  alle  prijssegmenten  behoefte  is  aan  toevoeging  van  goed 
toegankelijke,  zorggeschikte  zelfstandige  woningen.  Dit  door  het  doorzetten  van  de 
transformatieopgave  van  traditionele  verzorgings  en  verpleeghuizen  en  anderzijds  via 
vervangende nieuwbouw. De woningen van SHH vallen in deze categorie. 

De gemeente heeft  ten aanzien  van het DAEB bezit  van SHH  in haar  zienswijze op het 
noodzakelijk DAEB bezit van SHH aangegeven dat het noodzakelijk is dat SHH al het DAEB 
bezit  dat het momenteel  bezit als DAEB bezit behoudt. De  gemeente maakt hierop een 
uitzondering  voor  de  complexen met  leegstand.  Hier  zou  de gemeente  graag het DAEB 
bezit  behouden maar stelt  vast dat dit eerst  moet  worden  aangepast  aan  de eisen  van 
deze tijd. 

NietDAEB activiteiten 
De  huidige  financiele  situatie  is  primair  geen  gevolg  van  de  nietDAEB activiteiten  van 
SHH. Onderstaand is  voor verschillende nietDAEB activiteiten een  inschatting door  SHH 
gemaakt  welke  impact  het  stopzetten  van  bepaalde  nietDAEB activiteiten  zou  kunnen 
hebben op de benodigde saneringsbijdrage. 

Beheerpanden:  zoals in de  financiele overzichten  te zien is draaien deze oanden in totaal 
licht negatief.  Hierbij is  een van de  panden gehuurd  van  en inschatting 
van SHH  is dat  het per  direct afkopen van het huurcontract  significant meer  kosten met 
zich meebrengt  dan  het  uitdienen  van  het  contract.  heeft  informeel  bij  SHH 
aangegeven het complex  Jan  van de Ploeg mogelijk over  te willen nemen  is 
eigenaar, SHH huurder). Derde complex betreft Terras aan de Maas waarbij geen verdere 
besprekingen zijn geweest met de eigenaar 

Derivaten:  De  derivaten  zijn  niet  geborgd  door  het  WSW,  maar  wel  gekoppeld  aan 
geborgde leningen.  Omdat het WSW de derivaten expliciet  als NietDAEB activiteit  heeft 
benoemd worden de derivaten in de stukken bij dit saneringsplan als nietDAEB activiteiten 
benoemd  door  SHH.  De  kosten  van  het  afkopen  van  de  derivaten  zijn  elders  in  dit 
saneringsplan uitgebreid toegelicht. In het tegenvallersscenario wordt rekening gehouden 
met het opeisen van de negatieve marktwaarde door'  waarbij op dat moment 
een renterisico ontstaat. 

NietDAEB woningen  en BOG dragen bij aan de kasstroom van SHH  en in  geval  van een 
kasstroomneutrale transactie  is de verwachting dat de saneringsbijdrage  als gevolg  van 
het kunnen koppelen van activa en leningen lager uit zal vallen dan wanneer het bezit aan 
de markt wordt verkocht. 

Parkeren  betreft  grotendeels  het  parkeren  op  maaiveld  rondom  de  fysieke  complexen. 
Deze  zijn geregistreerd  in het  primaire systeem  om te voorkomen dat dit  bezit opnieuw 
uit het oog wordt verloren. Er zijn nagenoeg  geen kasstromen op deze VHE's. 

2.5 Reglement financieel beleid en beheer 
In haar  financieel  reglement heeft SHH haar governance beschreven. SHH heeft diverse 
maatregelen genomen om te voldoen aan haar reglement en de governance te versterken. 
Zo heeft SHH  recent een controller aangenomen en  is de RvC uitgebreid met twee leden. 
Daarbij  is SHH niet  voornemens  in de  nabije  toekomst  financieringen aan  te trekken  of 
derivaten  af  te  sluiten,  anders  dan  strikt  noodzakelijk  voor  het  voldoen  aan  de 
betalingsverplichtingen. 
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3. Basisscenario zelfstandig voortbestaan  Toelichting 

SHH heeft  een Basisscenario opgesteld waarbij het uitgangspunt zelfstandig voortbestaan 
is. De overige scenario's zullen tegen dit scenario worden afgezet. Zodoende is dit scenario 
het  referentiescenario  waar  in  dit  saneringsplan  van  wordt  uitgegaan.  Zelfstandig 
voortbestaan  betekent  het  in  stand  houden  van  het  huidige  bezit,  door  het  daarvoor 
benodigde onderhoud uit te voeren en uit te gaan van aanvullend onderhoud wanneer het 
vastgoed op einde levensduur zit (geen renovatie, sloop/nieuwbouw of  transformatie). 

Indien SHH zelfstandig voort blijft bestaan dient zij ultimo 2026 (10 jaar na een mogelijke 
subsidieaanvraag) aan de  WSWratio's (financial  risks)  te voldoen. In een  later stadium, 
indien SHH zelfstandig voort bestaat, wordt ingezoomd op het voldoen aan de 24 business 
risks van het WSW. Om  te komen  tot de  situatie waarbij wordt  voldaan aan  de financial 
risks  is  het  noodzakelijk  een  deel  van  de  leningenportefeuille  weg  te  saneren.  De 
derivatenportefeuille kan alleen in afstemming met <  worden gesaneerd, 
waarbij  opgemerkt  dat  de  bijbehorende  leningen  in  ogenschouw  dienen  te  worden 
genomen.  In deze  scenarioanalyse  is uitgegaan  van de  negatieve marktwaarde  van de 
totale  leningenportefeuille  inclusief  de  negatieve  marktwaarde  van  de 
derivatenportefeuille.  Om  te  bepalen  welk  deel  van  de  leningenportefeuille  als 
overfinanciering  kan  worden  gezien,  en  derhalve  gesaneerd  dient  te  worden,  zijn  de 
volgende stappen doorlopen: 

�  De verwachte kasstromen van het bezit  zijn vastgesteld en op basis hiervan is een 
meerjarenprognose opgesteld. 

�  In 2026 is  aan de hand van  de vijf WSW  ratio's (ICR, DSCR, Solvabiliteit,  Loan to 
Value en Dekkingsratio)  en de normen die WSW  hiervoor hanteert bepaald wat de 
maximale draagkracht van het bezit van SHH  is (zie bijlage voor  definitie ratio's). 
Hierbij is in de balansratio's geen  rekening gehouden met de Overige langlopende 
schulden  (zie  bijlage  Wijzigingen  balansposten).  Dit  omdat  hier  de  negatieve 
marktwaarde van de embedded derivaten  in is verwerkt, welke reeds  in de  totale 
negatieve marktwaarde van de  leningen  is meegenomen  zoals extern  is  bepaald 
door Montesquieu. Tevens zijn liquiditeitstekorten gedurende  de saneringsperiode 
niet meegenomen, aangezien wordt  verondersteld dat  deze worden gedekt vanuit 
de saneringsbijdrage. 

�  De  overfinanciering  dient  te  worden  weggesaneerd.  Hierbij  is  in  de  analyse 
rekening  gehouden  met  de  negatieve  marktwaarde  van  de  weg  te  saneren 
financiering en bijbehorende derivaten  (naar rato). 

Het  Basisscenario  Zelfstandig  Voortbestaan  is  opgesteld  met  behulp  van  de  software 
applicatie  TMP' van  leverancier  NCCW.  In het  Basisscenario  hebben  de  latest  estimate 
cijfers  van  Q4  2016  als  basis  gediend  voor  de  meerjarenbegroting  (hierna  'MJB'), 
aangevuld  met  input  uit  de  vastgestelde  begroting  2017  en  de  jaarrekening  2014  en 
concept  jaarrekening  2015  voor  de  balanswaarden.  Eventuele  aanpassingen  van  de 
jaarrekening  2014  zijn  voor  zover  in  te  schatten  meegenomen  De 
bedrijfswaardeberekening is op basis van de meest actuele input m.b.t. huren, onderhoud 
(onderzoek conditie zomer2016) en parameters. De liquiditeitspositie en schuldpositie zijn 
per 31 december  2016  vastgesteld en overgenomen en deze dienen als uitgangspunten 
voor de hoogte van de saneringsbijdrage. 

SHH  steunt  in  haar  meerjarenbegroting  op  verschillende  door  externe  adviseurs 
aangereikte input: 
�  Huur: de streefhuur is op  complexniveau ingeschat door Fakton; 
�  Onderhoud: door BBN  is een MJOP  voor 20  jaar op complexniveau opgesteld; 
�  Waarde vastgoed: DTZ heeft de 22 complexen getaxeerd, zowel  de marktwaarde 
in verhuurde staat  als de executiewaarde (marktwaarde v.o.n.); 
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�  Financiering: Montesquieu heeft een analyse van de leningenportefeuille opgesteld 
inclusief de rente  en aflossingen per  jaar, rekening houdend met de derivaten van 
SHH. Hierbij  is de negatieve marktwaarde van  de financieringen per 31 december 
2016 bepaald.  heeft de negatieve marktwaarde  van de  derivaten per 
30 december  2016 bepaald; 

�  Meerjarenbegroting:  NCCW  heeft  ondersteund  bij  het  opstellen  van  de 
meerjarenbegroting  op  basis  van  de  input  van  SHH  in  FMP.  NCCW  heeft  een 
kwaliteitscontrole op de instellingen van FMP en  van het verwerken van de input in 
FMP uitgevoerd. 

De financiele analyse betreft geen actuele begroting, maar een simulatie op basis van door 
SHH aannemelijk geachte kengetallen. 

3.1 Uitgangspunten Basisscenario Zelfstandig Voortbestaan 
SHH  hanteert  beleidsmatige  uitgangspunten  om  tot  een  Basisscenario  Zelfstandig 
Voortbestaan te komen. Hieronder wordt ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten. In 
het Basisscenario is geen rekening gehouden met de DAEB/nietDAEB splitsing en de eisen 
ten aanzien van levensvatbaarheid in het geval van scheiding. SHH  heeft uitstel gevraagd 
voor het indienen van haar splitsingsplan  waarbij het uitstel is toegezegd en SHH zal deze 
tijd gebruiken voor het analyseren van  de  levensvatbaarheid van  de DAEB  en nietDAEB 
tak. 

Complexen 
SHH  heeft  22 complexen  (panden + parkeren)  in eigendom.  De  complexen  zijn  in FMP 
vertaald naar  financiele complexen, waarbij per  fysiek  complex  sprake  is van  meerdere 
financiele  complexen.  Daarnaast  heeft  SHH  drie  panden  aangehuurd  en  doorverhuurd 
(geen  bedrijfswaarde,  wel  kasstromen).  In  de  verschillende  scenario's  zal  rekening 
gehouden worden met  de kasstroom  uit deze  complexen. In totaal  heeft SHH 2.511 vhe 
en het  gewogen aantal vhe is  2.384 per  einde 2016. Van belang is  te melden dat in het 
totaal aantal vhe circa 400 openbare parkeerplaatsen zitten. 

Kasstromen en bedrijfswaarde 
SHH  sluit  in  haar  Basisscenario  Zelfstandig  Voortbestaan  zoveel  mogelijk  aan  bij  de 
uitgangspunten  zoals  voorgeschreven  door  de  Aw/WSW  (voorbeeld  van  een  afwijkend 
uitgangspunt is de  restwaarde per complex  die SHH  in kaart heeft gebracht, zie separate 
bijlage) en  heeft uitgangspunten gehanteerd  passend bij het bezit van SHH. Zodoende is 
rekening  gehouden  met  onderhoud  dat  significant  hoger  is  dan  bij  een  gemiddelde 
corporatie. Dit  als gevolg  van beperkt onderhoud/renovatie in  het  verleden.  SHH  houdt 
haar  vastgoedportefeuille in  het Basisscenario  in stand op conditie niveau  3, en  gaat uit 
van een standaard minimale resterende  levensduur van 15  jaar. Na einde van de huidige 
resterende  levensduur  wordt  in  het  Basisscenario  Zelfstandig  Voortbestaan  rekening 
gehouden met planmatig onderhoud o.b.v. MJOB. De MJOB  is voor 20  jaar en na deze 20 
jaar wordt uitgegaan van het gemiddelde onderhoud uit jaar 1120. In deze jaren is geen 
sprake van achterstallig onderhoud. Uit  onderstaande toelichting blijkt dat het onderhoud 
zoals extern vastgesteld hoger  is dan de benchmark, zodoende zal SHH monitoren of het 
onderhoud bij realisatie in mogelijk lager uit zal vallen en eventueel bijstelling mogelijk is. 
SHH rekentgeen levensduur verlengende investeringen of duurzaamheidsinvesteringen in 
(zie paragraaf 8 Onzekerheden). Onderstaand de uitgangspunten op hoofdlijnen, die in de 
bijlage verder zijn uitgewerkt. 
�  Huurbeleid: huurverhogingen o.b.v. inflatie + huurharmonisatie naarde streefhuur 

(o.b.v.  input  Fakton).  In  de  bijlage  is  de  jaaropjaar  verhouding  tussen  de 
huurinkomsten per  type bezit tot en met 2030 weergegeven. 

�  Huurderving: leegstand o.b.v. huidige stand van zaken en ontvangen opzeggingen 
(waarbij  extra  leegstand  voor  de  grootste  opzeggingen  door  Humanitas  Zorg  is 
meegenomen). Daarnaast wordt met standaard leegstandspercentages voor wonen 
en BOG gewerkt. 
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�  Onderhoud:  op  basis  van  MJOB  opgesteld  door  BBN  welke  als  bijlage  ter 
beschikking is  gesteld  (klacht en planmatig  onderhoud, €85 miljoen nominaal  in 
20  jaar). Daarnaast  is sprake  van een  jaarlijkse bijdrage  aan het WE onderhoud 
(€1.050k geextrapoleerd vanaf 2016) en mutatieonderhoud (€250k geextrapoleerd 
vanaf 2017). Totaal  onderhoud (incl. de  totale WE bijdrage) per gewogen vhe per 
jaar  is  circa  €2.330. Dat het onderhoud  fors hoger  is  dan  de benchmark  (totaal 
€1.250  €1.350) is  deels het gevolg van achterstallig onderhoud. 

�  Personeelslasten:  deze  bestaan  uit eigen  personeel,  inleen, RvC en advies. Deze 
kosten zullen in 20172018 naar verwachting hoger zijn dan bij andere corporaties 
als gevolg van de herstructurering/sanering waar SHH  in zit (€3,4 miljoen in 2017 
en  €2,3 miljoen  2018). Ook accountantskosten  zullen  in  2017  naar  verwachting 
nog hoger zijn dan gebruikelijk (€200k  in 2017). 

�  Overige  bedrijfskosten  worden  geextrapoleerd  o.b.v.  de  vastgestelde  begroting 
2017. 

�  Liquide middelen:  De  liquide middelenstand per eind  2016 is aangesloten met de 
daadwerkelijke  stand  per  einde  2016.  IMaast  een  beklemming  van  €5m 

is  sprake  van  een  beklemming  van  €415k,  i.v.m.  aanhuurcontracten, 
waardoor eind 2016 €467k vrij besteedbaar is. 

�  Verhuurderheffing  en  saneringsheffing:  conform  voorgeschreven,  waarbij  in het 
geval van zelfstandig voortbestaan mogelijk geen saneringsheffing betaald hoeft te 
worden door SHH. 

Specifieke aandachtspunten 
�  SHH huurt  drie beheerpanden aan en verhuurt deze  aan individuele  huurders. De 

kasstromen van deze panden zijn ongeveer neutraal (aanhuur minus verhuur). Het 
afkopen van de aanhuurcontracten en het overdragen van deze activiteiten zal niet 
zonder  kosten  kunnen.  Op  dit moment  is geen  zicht  op  deze kosten, waarbij de 
neutrale kasstromen dus tot einde aanhuurperiode doorde kasstromen heen lopen. 

�  De gemiddelde  resterende levensduur is 21 jaar eind 2016. Vanaf 2016  loopt deze 
resterende  levensduur  jaarlijks  terug,  waarbij  geen  sprake  is  van  levensduur 
verlengende  investeringen.  Het  onderhoud  is  gericht  op  instandhouding.  Om  de 
gemiddelde levensduur van het bezit op het huidige niveau (21 jaar) te houden  is 
het  noodzakelijk  over  te  gaan  tot  nieuwbouw,  renovatie  en  sloop/nieuwbouw. 
Impliciete veronderstelling in de meerjarenprognose is dat levensduur verlengende 
investeringen gedaan kunnen worden wanneer SHH  voldoet aan de ratio's van het 
WSW en ruimte ontstaat om  dergelijke investeringen  te doen  (zonder significante 
onrendabele top). In geval van  investeringen die wel een onrendabele top hebben 
zal  dit  een  onvoorziene  liquiditeitsbehoefte  tot  gevolg  hebben.  De  minimale 
resterende levensduur op basis van het ingerekende onderhoud is 15  jaar. 

�  Verkopen: in totaal worden 7 woningen verkocht (1 per jaar vanaf 2017 t/m 2023). 
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Financiele parameters per gewogen VHE (C)  2016  2017  20252029 

Aantal gewogen VHE  2.384  2.383  2.377 

Inkomsten 
Huurinkomsten 
Huurderving 
Overige bedrijfopbrengsten (service + beheer) 

10.265  10.149  12.353 
8.370  8.429  10.013 
(548)  (530)  (399) 
2.443  2.251  2.741 

Uitgaven 

Personeelskosten 
Planmatig onderhoud 
Bedrijfskosten 
Overige bedrijfskosten 
Rentelasten 

(10.072)  (12.676)  (10.278) 
(1.663)  (1.423)  (959) 
(643)  (3.585)  (1.460) 

(1.507)  (1.428)  (1.659) 
(2.768)  (2.757)  (3.152) 
(3.490)  (3.483)  (3.049) 

Operationele kasstroom*  227  (2.527)  2.075 

Nadere toelichting in bijlage 

*in 2016 €35 mutatie kortlopende activa om  te komen tot €227. 

Toelichting Financiering 
SHH heeft €171 miljoen uitstaande financiering. Hierbij zijn alle leningen  als annu'i'teit  of 
fixe  lening  meegenomen,  ook  wanneer  het  variabele  leningen  +  derivaten  zijn.  De 
rentelasten opgenomen  in het  Basisscenario  Zelfstandig Voortbestaan sluiten aan  op de 
financieringslasten zoals  bepaald door Montesquieu. Hierbij is de negatieve marktwaarde 
van  de break  funding  kosten  €94m. Totale marktwaarde  van  de  leningenportefeuille  is 
zodoende €266m (31 december 2016, zie bijlage). 

De negatieve marktwaarde  van de  derivaten (ca.  €24,3 miljoen)  is hierbij meegenomen 
in de berekeningen, omdat zo inzichtelijk is  wat de  totale negatieve marktwaarde van de 
leningen en derivaten is (€94m + €24m = €118m). Opmerking hierbij is dat op dit moment 
geen inzicht  bestaat in welk deel  van de  leningenportefeuille gesaneerd  zal worden en of 
en zo  ja, welke derivaten daar bij betrokken zijn. 

SHH  heeft  specifieke  financieringslasten  van  €100k  per  jaar  voor  de  derivaten 
SHH  is  overeengekomen  dat  in  plaats  van  een  collateral 

verplichting  jaarlijks een  fee van €100k betaald zal  worden en daarnaast dat  een saldo 
van €5 miljoen aangehouden  zal worden  op een  rekening  Deze €5 
miljoen aan  liquiditeiten staat  derhalve niet  ter vrije  beschikking van SHH.  De  jaarlijkse 
fee '  kent geen indexatie. De indexatie van cumulatief €256k zoals opgenomen in 
de financiele overzichten over de gehele looptijd van de derivaten zal niet van toepassing 
zijn. Tevens  zitten  in de  financieringslasten  van SHH  relatief hoge  rentes  vanwege  een 
herstructurering van de derivatenportefeuille in 2011, dit betreft onder andere een opslag 
van 94bpn over een  hoofdsom van circa  €60,1 miljoen (de zogenaamde  floating/floating 
swaps). 

In het  Basisscenario  Zelfstandig Voortbestaan  wordt  uitgegaan  van  het  financieren  van 
liquiditeitstekorten middels  het aantrekken van kasgeld met  een  rente van  0%, dus  een 
renteloze  lening. Deze  renteloze  lening wordt  niet afgelost en  laat  zien welk  tekort  zich 
opbouwt in de komende jaren tot en met 2026. Veronderstelling is dat tekorten gedurende 
de  saneringsperiode  worden  gedekt  door  het  WSW.  Wanneer  voor  de  tekorten nieuwe 
financiering  wordt  aangetrokken  komt  deze  vervolgens  weer  in  de  saneringsbijdrage 
terecht. Deze keuze is gemaakt zodat  volledig inzichtelijk is welk cumulatieve tekort SHH 
heeft gedurende de maximale saneringsperiode t/m 2026. Aflossingen na 2026 (dus nadat 
SHH  weer  aan  de  ratio's  voldoet  als  gevolg  van  de  sanering)  worden  waar  nodig 
geherfinancierd, passend binnen de ratio's. 
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SHH heeft verschillende  losse derivaten, te weten: 
�  2 Payer swaps, totale negatieve marktwaarde op  30 december 2016 €16m 
�  9 Floating/Floating swaps met een vast opslag van 94 basispunten, totale negatieve 

marktwaarde op 30 december 2016 €8,3m 

In de bijlage is  een overzicht met de  uitstaande financieringen  toegevoegd.  Het  verloop 
van  de  marktwaarde  van  derivaten  per  30  december  2016  en  marktwaarde  van  de 
leningen per 31 december 2016 wordt in een separate bijlage beschikbaar gesteld. 

13 



4. Scenario's en bepaling saneringssubsidie 

Voor het Basisscenario en Tegenvallersscenario van het referentiescenario van Zelfstandig 
Voortbestaan wordt de  financiele draagkracht van de  operationele kasstroom  en waarde 
van  het  vastgoed  van  SHH  bepaald  ultimo  2026.  Voor  de  overige  scenario's  wordt  dit 
ultimo  2017  bepaald,  waarbij de  verondersteliing  is dat  deze  potentiele  oplossingen  op 
korte termijn vormgegeven kunnen worden en geeffectueerd per einde  jaar. 

In  dit  hoofdstuk  worden  de  verschillende  scenario's  kort  beschreven  en  de  wordt  de 
mogelijke benodigde saneringssubsidie bepaald.  Het bepalen  van deze  saneringssubsidie 
gebeurt op basis van een  analyse van  ratio's en de maximale draagkracht van het bezit. 
Deze  draagkracht  laat  zien  bij  welke  leningenportefeuille  SHH  nog  voldoet  aan  de 
betreffende  ratio's.  Dit  op  basis  van  de  gemiddelde  leningenportefeuille  van  SHH 
(gemiddelde  rente  en  looptijd).  Vervolgens  wordt  op  basis  van  de  totale  uitstaande 
hoofdsom bepaald wat de overfinanciering is die gesaneerd dient te worden. 

Indien gesaneerd wordt, dient tevens de (negatieve) marktwaarde van de overfinanciering 
meegenomen  te  worden  in  de  totale  saneringssubsidie.  Hierbij  is  de  negatieve 
marktwaarde van €118 miljoen  (leningen €94 miljoen + derivaten  €24 miljoen)  gebruikt 
voor de berekeningen. Afhankelijk van het deel van de  leningenportefeuille dat gesaneerd 
wordt, zal deze negatieve marktwaarde betrokken moeten worden in de saneringssubsidie. 

De  negatieve  marktwaarde  ultimo  2017  is  gelijk  verondersteld  aan  de  negatieve 
marktwaarde  ultimo  2016,  waarbij  SHH  geen  rentevisie  heeft.  Hier  zit  een  grote 
onzekerheid  in. De negatieve marktwaarde eind  2026  is  uiteraard  onbekend en  zal  ook 
pas in 2026 bekend zijn. In de berekening van de negatieve marktwaarde in 2026 is ervoor 
gekozen om de huidige negatieve marktwaarde van de leningen (€94 miljoen) af te zetten 
tegen de  totale nog  te betalen  rentekasstromen van de  leningen zoals opgenomen in  de 
Montesquieu  analyse:  €164  miljoen.  De  negatieve  marktwaarde  is  gelijk  aan  de 
rentekasstromen  verdisconteert  met  4,9%  (teruggerekend).  Na  2026  dient  nog  €87 
miljoen aan rente betaald te worden over de huidige financiering. Op basis van een gelijke 
disconteringsvoet  wordt  dan  eind  2026  een  negatieve  marktwaarde  van  €54 miljoen1 
(leningen) + €14 miljoen (derivaten)  verondersteld. Deze negatieve marktwaarde is zeer 
onzeker. 

Onderstaand is per scenario aangegeven welke ratio's gebruikt worden. 

Zelfstandig Voortbestaan  referentiescenario 
Basisscenario en Tegenvallersscenario: eind 2026 te voldoen aan de  ratio's van het WSW. 
�  Loan to value  (LTV; max. 75%); 
�  Interest Coverage Ratio  (ICR; min. 1,4); 
�  Solvabiliteit (min. 20%); 
�  Debt Service Coverage Ratio  (DSCR; min. 1,0), en; 
�  Dekkingsratio (min. 50%). 

Fusiescenario op basis van een  LTV eind 2017 
�  Loan to value op basis van het Basisscenario (LTV;  75100%); 
�  Loan to value op basis van het Tegenvallersscenario  (LTV; 65%) 

Activa/passiva transacties: 

1 (€54m =  rentekasstromen na  2026 verdisconteerd met  4,9%. Deze 4,9% is  berekend o.b.v.  de 
negatieve MW  van €94m. De  rentebetaling na  2017 verdisconteerd met  4,9% bedraagt €94m.  De 
€68m is gebaseerd op €54m + €24m x  (€54m/€94m)). 
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�  Op  basis  van  de  netto  kasstromen  opgenomen  in  de  bedrijfswaarde  wordt  een 
gemiddelde  bijpassende  lening  (rente  +  aflossing)  kasstroomneutraal  op 
totaalniveau  bepaald.  Het  resterende  deel  van  de  leningenportefeuille  wordt 
weggesaneerd.  Hierbij  is  de  ondergrens  gelijk  aan  het  Tegenvallersscenario 
zelfstandig doorgaan. 

Gezien  de  status  van  de  doorrekeningen  presenteert  SHH  de  resultaten  van  de 
berekeningen  als  indicatieve  getallen  en  trekt  uitsluitend  op  basis  van  de  indicatieve 
getallen, die afhankelijk van de gekozen  uitgangspunten kunnen veranderen,  conclusies. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor het  implementeren van het scenario van Fusie 
en Activa/passiva transacties tenminste €6 miljoen saneringssubsidie nodig zal zijn, omdat 
dergelijke scenario's een geschatte doorlooptijd hebben tot einde jaar en SHH onvoldoende 
liquide middelen heeft om de volledige exploitatielasten over  2017 zelfstandig te  kunnen 
doen.  Bij  de saneringsopgave  van het  Fusie  en  Activa/passiva  scenario  dient  derhalve 
minimaal  €6m  te  worden  opgeteld  om  het  cijfer  goed  te  kunnen  vergelijken  met  het 
Basisscenario. In geval  van Tegenvallersscenario's  is deze bijdrage voor  2017 hoger, zo 
wordt  in het Tegenvallersscenario Zelfstandig Voortbestaan rekening gehouden  met €26 
miljoen  uitgaven  in  2017  (voor  het  geval  dat  betaling  van  de 
marktwaarde van de derivaten eist). In het scenario  Zelfstandig Voortbestaan  vormt de 
rekeningcourantpositie  in 2026  een  liquiditeitstekort  dat door  een  saneringssubsidie  zal 
moeten  worden  gedekt.  In  het  Basisscenario  betreft  dit  €23m  en  in  het 
Tegenvallersscenario  €38m.  Daarnaast  wordt  in  het  Tegenvallersscenario  Zelfstandig 
Voortbestaan  rekening gehouden met  €15m  onvoorzien, waarbij dit onvoorziene  kosten 
betreft gekoppeld aan de onzekerheden zoals bijvoorbeeld in paragraaf 8 toegelicht. Deze 
€15m betreft 10%  15% van de saneringsopgave en  kan hoger of  lager uitvallen. 

4.1 Zelfstandig Voortbestaan referentiescenario 

Op basis  van de  uitgangspunten zoals  opgenomen in dit  saneringsplan voor  het scenario 
Zelfstandig  Voortbestaan  is  de  maximale  financiering  bepaald.  In  de  bijlage  zijn  de 
financiele overzichten van het scenario Zelfstandig Voortbestaan opgenomen waarbij de 
draagkracht op basis van de ratio's als volgt is berekend voor 2026: 

�  Interest Coverage Ratio  (ICR; min. 1,4); operationele kasstroom / rente  = 1,4 > 
op  basis  van  de  gemiddelde  rente  over  5  jaar  genomen  wordt  de  draagkracht 
bepaald. De berekening is: 

o  Operationele kasstroom voor rente / gemiddeld rente % / 1,4 
�  Debt  Service  Coverage  Ratio  (DSCR;  min.  1,0);  Operationele  kasstroom 

gecorrigeerd voor onderhoudsnormalisatie / (rente + theoretische aflossing) = 1,0, 
waarbij de aflossing wordt bepaald o.b.v. resterende levensduur. De berekening is: 

o  Operationele  kasstroom  voor  rente  (gecorrigeerd  voor  o.m.  normatief 
onderhoud) / (rente + theoretische aflossing) = 1,0. 

�  Loan to value (LTV; max. 75%): totale bedrijfswaarde  €172m x 75% = €129m. 
�  Solvabiliteit (min. 20%); eigen vermogen (o.b.v. bedrijfswaarde) / balans totaal = 

20%. Hierbij is de maximale financiering gecorrigeerd voor de overige passiva niet 
zijnde  leningen  (€6,9m). Voor  de  overige  langlopende  schulden, en  de  rekening 
courant faciliteit is niet gecorrigeerd. Draagkracht = (120%) * Balanstotaal (o.b.v. 
bedrijfswaarde)    overige  passiva  niet  zijnde  leningen.  Op  basis  van  totale 
balanswaarde van  €183m is de draagkracht derhalve (10,2)  * €183m  €6,9m  = 
€139m. 

�  Dekkingsratio (min. 50%): WOZ waarde bezit (€289m) / 2  = maximale uitstaande 
financiering. Draagkracht is zodoende €144m per einde 2026. De WOZ waarde van 
€205m  (aanslag  2016,  per  1 januari  2015)  wordt  jaarlijks  met  de  marktindex 
verhoogd waarbij peildatum WOZ  waarde en leningen gelijk dient te zijn. 
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Voor  de  balansratio's  is  uitgegaan  van  de  balanswaarde  eind  2026  en  voor  de 
kasstroomratio's van  de gemiddelde kasstroom  20252029 (twee  jaar terug  en drie  jaar 
vooruit)  om  incidentele hoge of  lage  lasten te neutraliseren  (vergelijkbaar met de WSW 
methodiek).  Dit  is  ook  van  toepassing  voor  het  Tegenvallersscenario  Zelfstandig 
Voortbestaan. 

Daarnaast  ontstaat  in  de  periode  20172026  een  Iiquiditeitstekort  van  €23m  dat  als 
'rekening courant bank' op de balans zichtbaar  is dat gedurende de  saneringsperiode als 
saneringsbijdrage beschikbaar dient te worden gesteld. 

De  meest  strikte  ratio  is  de  LTV  met  een  draagkracht  van  €129m.  De  totale 
saneringsbijdrage  in  het  Basisscenario  bestaat  uit  €19m  overfinanciering,  met  een 
negatieve  marktwaarde  van  €9m  en  een  liquiditeitstekort  van  €23m,  tezamen  een 
saneringsbijdrage  van  €51m.  Afhankelijk  van  het  deel  van  de  leningenportefeuille  dat 
gesaneerd wordt, kan de negatieve marktwaarde afwijken waarbij nu  is uitgegaan van de 
gemiddelde leningenportefeuille inclusief de derivaten. 

De  negatieve marktwaarde  van  €9m  is  indicatief  bepaald  door  de  overfinanciering  van 
€19m af te zetten tegen de  langlopende leningenportefeuille eind  2026 van €148m. Naar 
rato  is  de  negatieve  marktwaarde  bepaald  op  basis  van  de  veronderstelde  negatieve 
marktwaarde  van  de  leningenportefeuille  van  €68m  in  2026,  zoals  hiervoor  toegelicht. 
Afhankelijk van de renteontwikkeling kan deze in de toekomst afwijken. 

Ter vergelijking  is ook een saneringsbijdrage per  2017 voor  het Basisscenario  berekend. 
Hierbij is dezelfde methodiek toegepast als  bovenstaand beschreven.  De kasstromen zijn 
op  basis  van de periode  20172021 ingerekend. De  saneringsbijdrage op  basis  van het 
voldoen aan de ratio's bedraagt €152m, zoals in de uitkomsten weergegeven  is. Dit is het 
gevolg van een beperkte draagkracht op basis  van de ICR. De ICR wordt sterk beinvloed 
door het doen  van achterstallig  onderhoud  in de eerste  5  jaar  en  de  extra  kosten  voor 
advies/personeel  in 2017. In de  DSCR  komt het onderhoud niet terug  als gevolg van de 
correctie voor genormaliseerd onderhoud. In 2026 is het onderhoud fors lager en zodoende 
is de ICR daar niet meer leidend. 

4.2 Tegenvallersscenario zelfstandig voortbestaan  referentiescenario 
SHH  heeft  in  lijn  met  de  procesvereisten  van  het  WSW  een  Tegenvallersscenario 
doorgerekend  voor  het  Basisscenario  Zelfstandig  Voortbestaan  scenario.  SHH  maakt 
hierbij  de  opmerking  dat  het  nadrukkelijk  geen  worst  case  scenario  betreft.  Het 
Tegenvallersscenario kent de  volgende afwijkingen van het Basisscenario: 

  Onderhoud:  +10% planmatig  onderhoud. Ondanks dat  de MJOB door een extern 
bureau (BBN)  is opgesteld kunnen zich onzekerheden voordoen; 
Leegstand zorgvastgoed:  voor de  reeds door Humanitas Zorg  opgezegde panden 
rekening houden met 100% leegstand in de eerste drie jaar na opzeggen en daarna 
2 jaar 50% leegstand; 

  Beheerlasten/bedrijfslasten kunnen onverminderd hoog  blijven de  komende jaren 
door  inhuur  van  o.a.  juridische  en  treasury  kennis.  Daarnaast  zijn  er  overige 
onzekerheden  en  risico's  zoals  benoemd  en  zodoende  wordt  voor  overige 
onzekerheden  in  het  Tegenvallersscenario  rekening  gehouden  met  €500k  extra 
lasten 2017 en 2018; 

  Lagere streefhuur voor Wonen (5% lager) en BOG  (10% lager). Veronderstelling is 
dat  de  leegstand  hierbij op  het niveau  van  2,1% voor  wonen  en  10% voor  BOG 
blijft. 

In  de  bijlage  zijn  de  financiele  overzichten  van  het  Tegenvallersscenario  opgenomen 
waarbij de draagkracht  op basis van de ratio's als volgt is berekend voor 2026: 
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�  Interest Coverage Ratio  (ICR; min. 1,4); operationele kasstroom / rente = 1,4 > 
op basis van de gemiddelde rente  over 5  jaar wordt de draagkracht bepaald. 

�  Debt  Service  Coverage  Ratio  (DSCR;  min.  1,0);  Operationele  kasstroom 
gecorrigeerd voor onderhoudsnormalisatie / (rente + theoretische aflossing) = 1,0, 
waarbij de aflossing wordt bepaald o.b.v.  resterende levensduur. 

�  Loan to value  (LTV; max. 75%):  totale bedrijfswaarde €152m x 75% = €114m. 
�  Solvabiliteit  (min.  20%);  eigen  vermogen  o.b.v.  bedrijfswaarde  /  uitstaande 

financiering  =  20%.  Hierbij  is  gecorrigeerd  voor  de  overige  passiva  niet  zijnde 
leningen (€6,9m).  Voor de  overige langlopende schulden, en  de rekening courant 
faciliteit  is  niet  gecorrigeerd.  Draagkracht  =  (10,2)  *  Balanstotaal  (o.b.v. 
bedrijfswaarde)    overige  passiva  niet  zijnde  leningen.  Op  basis  van  totale 
balanswaarde van €163m  is de draagkracht derhalve  (10,2)  * €163m   €6,9m  = 
€123m. 

�  Dekkingsratio (min. 50%): WOZ waarde bezit (€289m) / 2 = maximale uitstaande 
financiering. Draagkracht is zodoende €144m per einde 2026. De WOZ waarde van 
€205m  (aanslag  2016,  per  1 januari  2015)  wordt  jaarlijks  met  de  marktindex 
verhoogd. 

Het  beperkte  verschil  in  de  DSCR  berekening  is  het  gevolg  van  de  voorgeschreven 
berekening van de DSCR waarin onderhoud wordt genormaliseerd per  vhe (waardoor het 
onderhoud per vhe per jaar in het zelfstandig doorgaan scenario doorgaan en tegenvallers 
gelijk wordt). 

Daarnaast  ontstaat  in  de  periode  20162026  een  liquiditeitstekort  van  €38m  dat  als 
'rekening  courant  bank' op  de  balans zichtbaar  is.  Daarnaast  wordt  rekening  gehouden 
met het opzeggen  van de derivaten  waarbij de  negatieve marktwaarde 
van €24m dient te worden afgerekend  (waarbij €5m reeds op een geblokkeerde rekening 
staat, dus €19m extra gestort  dient te worden). Tevens  is een post onvoorzien van €15m 
opgenomen voor  de periode 20162026. In de saneringsbijdrage is verder  geen rekening 
gehouden met de mogelijke vrijval van de beklemming van  (€5m) en 
e.a.(€415k). 

De  meest  strikte  ratio  is  de  LTV  met  een  draagkracht  van  €114m.  De  totale 
saneringsbijdrage in het Tegenvallersscenario bestaat uit €34m overfinanciering, met een 
negatieve marktwaarde  van  €16m,  een  tekort  van  €38m, plus  €19m  en  een  post 
onvoorzien  ter  hoogte  van  €15m,  gecorrigeerd  voor  €6m  lagere  break  funding  (de 
negatieve marktwaarde  van  de  portefeuille  is  immers  reeds  volledig  ingerekend) 
tezamen een saneringsbijdrage van €116m. 

Indien de rente verder  daalt dan in de  forward curves van Montesquieu veronderstelt dan 
zal  dit  van  invloed  zijn  op  de  hoogte  van  de  negatieve  marktwaarde.  De  negatieve 
marktwaarde  en  daarmee de  saneringsopgave  zullen  in het  geval  van een  lagere  rente 
hoger uitvallen. 

Ter  vergelijking  is  ook  een  saneringsbijdrage  per  2017  voor  het  Tegenvallersscenario 
berekend.  Hierbij  is  dezelfde  methodiek  toegepast  als  bovenstaand  beschreven.  De 
kasstromen zijn op  basis van de periode 20172021 ingerekend. De saneringsbijdrage op 
basis van het voldoen aan de ratio's bedraagt €200m, zoals in de uitkomsten weergegeven 
is. Hierbij is dezelfde verklaring van toepassing als benoemd bij het Basisscenario  2017. 

4.3 Risico's, afhankelijkheden en haalbaarheid 
In alle scenario's is het optreden van een liquiditeitstekort in de eerste helft van 2017 een 
aandachtspunt. Feitelijk  is het  geen risico, maar een voldongen feit. Het  risico is  hooguit 
uit  te  drukken  in  het  tijdstip  waarop  dit  zal  gebeuren.  Dit  risico  is  overigens  in  alle 
scenario's gelijk en daarmee niet scenario afhankelijk. 
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Indien geen adequate beheersmaatregelen worden getroffen en dit  risico zich voltrekt zal 
SHH niet meeraan haar verplichtingen kunnen voldoen. Het risico kan gemitigeerd worden 
door  het  toekennen van de  subsidieaanvraag  door het WSW.  SHH  is derhalve  voor  het 
mitigeren van  dit risico  volledig afhankelijk  van derden, waarmee  de mate van mitigatie 
niet door SHH  valt te beheersen. 
Een  aanvraag  voor  saneringssubsidie  door  SHH  dient  gemeld  te  worden  aan  alle 
stakeholders, waaronder  de banken.  Een van de banken,  , heeft in haar 
derivatencontracten met SHH  opgenomen dat het aanvragen  van saneringssubsidie een 
opeisingsgrond is  voor de derivaten  die zijn  afgesloten tussen  en SHH. 
Bij  de  afweging  voor  het  doen  van  een  aanvraag  voor  saneringssubsidie,  zal  dit  risico 
zorgvuldig afgewogen dienen  te worden. Dit komt terug in de subsidieaanvraag. 

Daarnaast  bestaan  risico's  van  tegenvallende  huurinkomsten  en  hoge  leegstand.  Er 
bestaat immers geen zekerheid over toekomstige ontwikkelingen hieromtrent. Derhalve is 
een Tegenvallersscenario  doorgerekend  in de  vorige paragraaf.  Behalve maximale  inzet 
op  verhuurbaarheid  en  huurmaximalisatie  heeft  SHH  geen  maatregelen  tot  haar 
beschikking  om  dit  risico  verder  te mitigeren. Hierbij  is  SHH  sterk  afhankelijk  van  een 
grote huurder, te weten Humanitas  zorg. 

In de  kasstromen  van  alle  scenario's  wordt  geen  rekening  gehouden  met  levensduur 
verlengende  investeringen, deze  kunnen  in praktijk nodig  zijn al  is dat niet  voorzien op 
basis  van  de  huidige  onderhoudsbegroting,  ook  zou  sloop/nieuwbouw  mogelijk 
noodzakelijk  zijn  al  is hier  op  dit moment geen directe aanleiding  toe.  SHH  heeft geen 
zelfstandige  mogelijkheden  om  de  kosten  hiervan  te  dragen  en  derhalve  dit  risico  te 
mitigeren. 

Zoals eerder  vermeldt dient SHH  aan het einde van de  saneringsperiode te  voldoen aan 
de normen van het WSW voor wat betreft de financiele ratio's. Echter dient SHH eveneens 
te  voldoen  aan  de  24  Business  Risks  van  WSW.  Uiteraard  gelden  hiervoor  additionele 
risico's die thans niet zijn  gekwalificeerd en/of gekwantificeerd in het  saneringsplan. 

De  initiele  haalbaarheid  van  het  Basisscenario  Zelfstandig  Voortbestaan  is  volledig 
afhankelijk van een eventuele toekenning van  subsidieaanvraag. Zonder  deze toekenning 
is zelfstandig  voortbestaan niet  haalbaar. De  haalbaarheid van  de implementatie van  het 
scenario  Zelfstandig  Voortbestaan  daarentegen  kent  geen  grote  afhankelijkheden  van 
derden anders dan hierboven benoemd. 

Opgemerkt  dient  te  worden  dat  SHH  na  2026  geconfronteerd  wordt  met  aflossingen. 
Wanneer SHH na sanering aan  de ratio's voldoet en een positieve operationele kasstroom 
heeft is de verondersteiling dat deze  leningen geherfinancierd kunnen worden. 
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5. Fusiescenario 

Voor  SHH  is  het  alleen  mogelijk  een  fusiescenario  door  te  rekenen  op  basis  van 
veronderstellingen. Dit omdat er op dit moment geen potentiele fusiepartners zijn die een 
concrete  financiele bieding  hebben gedaan, dan  wel overeenstemming is  bereikt over de 
uitgangspunten op  basis  waarvan onderhandelingen  zullen plaatsvinden. Wel  is op  basis 
van  de  bedrijfswaarde  waardering  van  het  vastgoed  zoals  opgenomen  in  het 
referentiescenario bepaald welk deel van de  leningenportefeuille mogelijk buiten een fusie 
zal  vallen. Om  eventuele  overfinanciering  ingeval  van  fusie  te bepalen  wordt  er  vanuit 
gegaan  dat  het  vastgoed  van  SHH  met  een  LTV  van  75%  wordt  overgedragen.  Alle 
leningen die niet passend zijn, komen hierbij  in aanmerking  voor sanering.  De mogelijke 
kosten  van  het  vervroegd  aflossen  van  de  overfinanciering  zijn  gekwantificeerd,  zodat 
inzichtelijk  wordt  welk  deel  van  de  leningenportefeuille  weggesaneerd  dient  te  worden 
voor fusie. De overnemende corporatie kan de totale balans van SHH  dan incorporeren in 
haar eigen balans en bedrijfsvoering. 

Hieronder  zijn de voorgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten die  van  toepassing 
zijn op de doorrekening van het Fusiescenario toegelicht, waarbij tevens sprake is van een 
Basisscenario en een  Tegenvallersscenario in geval van  fusie. 

Uitgangspunten Fusiescenario basis 
�  Veronderstelling is dat een overnemende corporatie(s) op basis van de kasstromen 

zoals  benoemd  in  het  Basisscenario  Zelfstandig  Voortbestaan  haar  bieding  zal 
bepalen; 

�  Ter  indicatie  wordt  aangegeven  welke  saneringssteun  noodzakelijk  is  bij 
verschillende  LTV's  op  basis  van  bedrijfswaarde  (75%  en  100%).  Hierbij  is  de 
bedrijfswaarde in 2017  (€150m) lager  is dan in 2026 (€172m), waarbij de hogere 
bedrijfswaarde in  2026 onder meer het gevolg  is van  de hogere  huren als gevolg 
van  inflatie,  huurharmonisatie  en  een  verwachte  beperktere  leegstand  en  de 
hogere bedrijfslasten in 20172020 (onderhoud, personeel). 

�  Leningen  die  niet  binnen  de  LTV  vallen  zullen  worden  weg  gesaneerd.  Deze 
overfinanciering is €58m per eind 2017 o.b.v.  een 75% LTV. 

�  De  break  funding  costs  zijn  hierbij  €40m  op  basis  van  een  evenredig  deel 
(gekoppeld aan  overfinanciering / totale  financiering)  van de  totale €118m break 
funding costs (leningen + derivaten). 

Op basis van deze uitgangspunten komen de totale saneringslasten  in geval van een LTV 
van  75% op  €98,7m  bij een  fusie  per  31 december  2017.  Hierbij  dient  het  verwachte 
tekort  van SHH  in 2017 bij op  te worden  geteld. Dit bedraagt  €5,5m en daarmee  is de 
totale saneringsopgave €104m. Bij een draagkracht op  basis van een LTV van 100% is de 
saneringsbijdrage gelijk aan €41m. 

Uitgangspunten Fusiescenario  tegenvallers 
SHH  heeft  voor  sanering  tevens een Tegenvallersscenario  voor  fusie  ingeschat  op basis 
van 65% LTV.  Hierbij zijn de  volgende aanpassingen van toepassing: 
�  De  benodigde  saneringsbijdrage  in 2017  kan  tegenvallen. Hierbij  valt  te denken 

aan het opeisen  van de  negatieve marktwaarde van  de derivaten bij 
van €24m (minus €5m die reeds geblokkeerd is). 

�  Daarnaast  wordt  rekening  gehouden  met  het  bedrijfswaarde  effect  van  de 
tegenvallers zoals  in het Tegenvallersscenario Zelfstandig Voortbestaan benoemd, 
te weten: 

o  Onderhoud:  +10% planmatig  onderhoud. Ondanks dat  de MJOB door een 
extern bureau (BBN)  is opgesteld kunnen zich onzekerheden  voordoen; 

o  Leegstand  zorgvastgoed:  voor  de  reeds  door  Humanitas  Zorg  opgezegde 
panden  rekening  houden  met  100%  leegstand  in  de  eerste  drie  jaar  na 
opzeggen en daarna 2  jaar 50%  leegstand; 
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o  Beheerlasten/bedrijfslasten kunnen onverminderd hoog blijven de komende 
jaren door inhuur  van o.a. juridische en treasury kennis. Daarnaast zijn er 
overige onzekerheden en  risico's  zoals benoemd  en  zodoende  wordt  voor 
overige onzekerheden  in het Tegenvallersscenario  rekening gehouden met 
€500k extra lasten  2017 en 2018; 

o  Lagere  streefhuur  voor  Wonen  (5%  lager)  en  BOG  (10%  lager). 
Veronderstelling  is dat  de  leegstand  hierbij op  het  niveau van  2,1% voor 
wonen en 10% voor BOG blijft. 

�  Daarnaast  is  het  mogelijk  dat  een  fusiecorporatie  niet  bereid  is  de  gemiddelde 
leningenportefeuille  van  SHH  over  te  nemen  waardoor  de  break  funding  lasten 
hoger uit te vallen. Dit risico is niet gekwantificeerd. 

Uitgaande van de LTV  op basis van bedrijfswaarde wordt verondersteld dat ook de ICR en 
DSCR van de overnemende corporatie zullen  passen binnen de ratio's van het WSW. 

Bij  het  bepalen  van  de  LTV  zal  aan  het  vastgoed  van  SHH  de  gemiddelde 
leningenportefeuille  worden  gekoppeld.  De  derivaten  worden  meegenomen  in  de 
gemiddelde leningenportefeuille en  rente. Hierbij worden  de  floating swaps en twee plain 
vanilla  payer  swaps  gekoppeld  aan  de  bijbehorende  leningen  en als  fixe meegenomen. 
Uitgangspunt is dat de payer swaps onder normale omstandigheden niet voor extra risico's 
voor de  fusie partner zullen leiden. De waarde van deze swaps loopt er aan het einde van 
de looptijd van de gekoppelde leningen uit en er zit momenteel geen collateral verplichting 
op  kan hier op terug komen als de leningen en derivaten noveren). Anders is 
dat voor  de floating  swaps, deze geven een  opslag van 94  bpn over een notional  van  in 
totaal ca. €60m. 

Als gevolg van de benoemde tegenvallers zal  de totale saneringsbijdrage in het geval van 
tegenvallers bij fusie op basis van een LTV van 65% €158m bedragen. Hierin is tevens het 
verwachte tekort van SHH  in 2017 van €6,5m meegenomen. 

5.1 Risico's, afhankelijkheden en haalbaarheid 
De doorlooptijd van effectuering van het Fusiescenario is beperkt tot eind 2017. Door deze 
beperkte doorlooptijd is  de kans dat tegenvallers zich  voordoen kleiner  dan bij een lange 
doorlooptijd van het scenario en bestaat er na implementatie van dit scenario geen risico's 
meer. Immers SHH bestaat dan niet meer. 

De  initiele haalbaarheid van  het Fusiescenario  is  volledig  afhankelijk  van een eventuele 
toekenning van  subsidieaanvraag. Zonder deze  toekenning is  het scenario niet haalbaar. 
Daarnaast  is  de  haalbaarheid  van  de  implementatie  van  het  Fusiescenario  eveneens 
volledig afhankelijk van derden. Hierbij zal de saneringsbijdrage afnemen wanneer de door 
de  fusiepartner  te  accepteren  LTV  toeneemt,  afgezien  van  negatieve  correcties  die  de 
fusiepartner op de gehanteerde uitgangspunten van  de kasstromen hanteert. 

Zoals  gezegd  is  SHH  voor  de  haalbaarheid  en  implementatie  volledig  afhankelijk  van 
derden. Echter  indien blijkt dat het Fusiescenario hetzij niet haalbaar is, hetzij tegen zeer 
hoge kosten, dan is dit binnen een jaar bekend en heeft  SHH als enige beheersmaatregel 
het doen van een herziene  subsidieaanvraag  gebaseerd  op  het scenario van zelfstandig 
voortbestaan. Uiteraard  geldt ook  dan dat SHH  voor  de  toekenning van een gewijzigde 
subsidieaanvraag afhankelijk is van de saneerder. 

Onzekerheden:  Het Basisscenario houdt geen  rekening met tegenvallers  en  risico's zoals 
benoemd.  Daarbij  valt  het  voor  te  stellen  dat  een  overnemende  corporatie  in  de 
bedrijfswaarde levensduur verlengende en duurzaamheidsinvesteringen in wil rekenen die 
onrendabel  zijn. Hierdoor  zou  een  eventuele bieding  door  een  overnemende  corporatie 
lager uit kunnen pakken dan verondersteld op basis van de toegelichte LTV  benadering. 
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5.2 Fusiescenario kasstroomneutraal 
Voor het Fusiescenario is  tevens geanalyseerd  welke saneringsbijdrage van toepassing is 
wanneer  op  kasstroom  neutrale  basis  wordt  gefuseerd.  Hieronder  zijn  de  voorgestelde 
randvoorwaarden en uitgangspunten die  van toepassing  zijn op de doorrekening  van het 
Fusiescenario  toegelicht,  waarbij  tevens  sprake  is  van  een  Basisscenario  en  een 
Tegenvallersscenario in geval van fusie. Voor beide scenario's wordt de saneringsbijdrage 
per eind 2017 en eind 2018 uiteengezet. 

�  Randvoorwaarde  voor  het  Fusiescenario  op  kasstroom  neutrale  basis  is  dat  de 
corporatie kasstroomneutraal  wordt overgenomen. Dit betekent  dat op basis van 
de kasstromen van het vastgoed de  financiering wordt overgedragen die een gelijk 
absolute kasstroom heeft  (niet contant gemaakt). 

�  De  kasstroom  vanuit  een  technisch  complex  is  gebaseerd  op  de  bedrijfswaarde 
berekening  van  SHH  zoals  opgenomen  in  het  basisscenario  en/of 
tegenvallersscenario.  Hierbij  wordt  de  netto  kasstroom  uit  de  bedrijfswaarde 
berekening genomen, inclusief de  restwaarde. 

�  SHH  heeft  een  tweetal  kasstroomcorrecties  op  de  bedrijfswaarde  berekening 
toegepast, te weten: een correctie voor de jaarlijkse WE bijdrage en een correctie 
voor de  jaarlijkse netto  kasstromen van de beheerpanden. Deze kasstromen  zijn 
meegenomen voor een  periode die gelijk  gesteld is  aan de gemiddeld  resterende 
levensduur  van het  vastgoed  te  weten  21 jaar  in  2017  en  20  jaar  in 2018  (zie 
onderstaande tabel). 

�  Overige kasstromen die niet  in de bedrijfswaarde berekening  zijn opgenomen en 
activa  en  passiva  die  geen  onderdeel  uitmaken  van  het  vastgoed  zijn  niet 
meegenomen in de geschatte benodigde saneringsbijdrage. 

�  Tevens  is  geen  rekening  gehouden  met  kasstroomeffecten  met  betrekking  tot 
juridische zaken en/of synergievoordelen. 

�  De  te koppelen  financiering wordt  op  basis  van  rente  en  aflossing  geselecteerd, 
waarbij de cumulatieve kasstroom gelijk is aan de cumulatieve netto kasstroom na 
correcties. 

�  De break  funding costs zijn gelijk verondersteld in 2017 en  2018. 
�  De  saneringsbijdrage  wordt  bepaald  aan  de  hand  van  resterende 

leningenportefeuille. 
�  Op  basis  van  de  gemiddelde  rente en  looptijd van  de  leningenportefeuille wordt 

bepaald  hoeveel  financiering  kan  worden  meegegeven  aan  de  overnemende 
corporatie.  De  vrije  operationele  kasstroom  uit  exploitatie  volledig  wordt 
aangewend  voor  rente  en  aflossing  van  de  leningen.  De  cijfermatige  analyse 
worden op totaal corporatieniveau uitgevoerd. Hierbij zijn de kasstromen van SHH 
gehanteerd (geen benchmark waarden). 

?: ,J> *   '   ' ' :  � : J '  '>  ^  Kasstroom neutraal 
Basis  Basis v  |  Basis  Tegenvaller  Tegenvaller 
2017  2017  2018  2017  2018 

Break funding costs totale portefeuille  €118m  €118m  €118m  €118m  €118m 
Restant levensduur  21 jaar  21 jaar  20 jaar  21 jaar  20 jaar 

Cumulatieve kasstroom  €266m  €266m  €262m  €236m  €234m 
Cumulatieve correctie kasstroom WE bijdrage  €27 m  €26m  €27m  €26 m 

Cumulatieve correctie netto kasstroom 
beheerpanden 

€4m  €4m  €4m  €4m 

Cumulatieve kasstroom  €266m  €235m  €233m  €206m  €204m 

Gemiddeld rente %  4,58%  4,58%  4,59%  4,58%  4,59% 
Gemiddeld resterende looptijd leningen  18  18  17  18  17 1 

Te dragen financiering  €146m  €129m  €131m  j  €113m  €115m 
! 

(A) Draagkracht (meest strikte ratio)  €146m  €129m  €131m  €113m  €115m 
(B) Langlopende leningen  €171m  €171m  €170m  C171m  €170m 
(AB = C) Overfinanciering  €25m  €42m  €40m  €58m  €56m 

(D) Indicatieve break funding costs  €17m  €29m  €28m  €40m  €39m 
(E) Sanering liquiditeiten 20162026  r  i  i 

(F) Overbrugging tekort 2017  €6m  €6m  €6m  €26m  €26m 
Correctie break funding costs derivaten  €8m  €8m 

Saneringsopgave (C+D+E+F)  C48m  C76m  C73m  j_  CI 16m  €112m 
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Irtdicatieve uitkomst 
De totale cumulatieve kasstroom beschikbaar voor rente en aflossing is €266m vanaf 2017 
en €262m vanaf 2018 in het basisscenario op basis van de bedrijfswaardeberekening. Voor 
het tegenvallersscenario bedraagt dit €236m in 2017 en  €234m in  2018 op basis van de 
bedrijfswaardeberekening.  De  correcties  in de  kasstromen  voor  de WE bijdrage  en  de 
beheerpanden leiden tot cumulatieve kasstromen die ongeveer €30m lager liggen dan  de 
cumulatieve kasstroom op  basis van de bedrijfswaardeberekening. 

Op  basis  van  een  gemiddelde  rente  en  een  gemiddelde  resterende  looptijd  van  de 
leningenportefeuille is de draagkracht voor de doorrekeningen bepaald. In combinatie met 
de  mate  van  overfinanciering,  indicatieve  break  funding  costs,  liquiditeitstekorten  en 
mogelijke  bijstortverplichting  (laatstgenoemde  in  geval  van  het 
tegenvallerscenario) is de totale saneringsbijdrage bepaald voor de diverse varianten. 

Vergelijking kasstroom neutrale fusie 
De saneringsbijdrage bedraagt  €48m in de  kasstroom neutrale benadering  op basis van 
bedrijfswaarde. In het kasstroom neutrale fusiescenario op basis van tegenvallers in 2017, 
met de hoogste benodigde saneringsbijdrage, bedraagt de  saneringsbijdrage €116m. Het 
verschil  van  €68m  is  te  verklaren  aan  de  hand  van  de  verschillen  meegenomen 
kasstromen,  de  break  funding  costs  op  basis  van  de  mate  van  overfinanciering  en  de 
overbrugging  (openstaande  rekening  courant  faciliteit)  over  2017.  Onderstaand  zijn de 
verschillende delta's inzichtelijk gemaakt. 
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Delta saneringsbijdragen 

Saneringsbijdrage  Delta basis 2017   incl.  Delta basis 2017   2018  Delta basis  2018   Delta tegenvallers 2017   Saneringsbijdrage 
kasstroom neutraal o.b.v.  kasstroom correcties  tegenvallers 2017  2018  kasstroom neutraal 
bedrijfswaarde 2017  tegenvallers 2018 

Het effect van  de cumulatieve kasstroomcorrectie  voor de WE bijdragen en  de correctie 
voor  de  cumulatieve  netto  kasstroom  van  de  beheerpanden  is  een  €28m  hogere 
saneringsbijdrage.  In  beide  scenario's  is  de  draagkracht  bepaald  op  basis  van  de 
gemiddeld  resterende  looptijd  van  de  leningenportefeuille  (18  jaar)  en  het  gemiddelde 
rentepercentage van 4,58% (20172021). 

Het  effect  van het  niet meenemen  van  de  kasstromen uit  2017  is minus €3m, waarbij 
enerzijds de  kasstroom  lager wordt, maar  tevens de  gemiddelde resterende  looptijd van 
de leningenportefeuille met een jaar afneemt. 

Wanneer de kasstromen worden gecorrigeerd  met de  tegenvallers zoals  benoemd in het 
tegenvallersscenario  zelfstandig doorgaan  leidt dit op  basis  van  de  kasstromen  inclusief 
2017 tot een saneringsbijdrage van €116m. 

Het effect van het niet meenemen van de kasstromen uit 2017 in het tegenvallersscenario 
is afgerond minus €4m, waarbij wederom enerzijds de kasstroom lager wordt, maar tevens 
de  gemiddelde  resterende  looptijd  van  de  leningenportefeuille  met  een  jaar  afneemt. 
Afhankelijk van de aanpassingen die mogelijk aan de kasstromen gedaan dienen te worden 
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zal  de  uiteindelijke benodigde  saneringsbijdrage  in het  geval  van  fusie afwijken  van de 
waarden hier  gepresenteerd. Basis  uitgangspunt van SHH hierbij  is  dat de bijdrage niet 
hoger uit zou mogen vallen dan in het tegenvallersscenario zelfstandig doorgaan. 
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6. Activa/passiva scenario 

Alternatief voor het fusiescenario is het overnemen van vastgoed door collega corporaties 
op basis van activa/passiva transacties. Onderstaand is aangegeven welke uitgangspunten 
worden  gehanteerd  bij  dit  scenario.  In  de  subsidieaanvraag  wordt  ingegaan  op  de 
haalbaarheid van het  activa/passiva scenario. 

�  Randvoorwaarde  voor  het  activa/passiva  scenario  is  dat  dit  scenario  een 
totaaloplossing biedt voor zowel alle activa  en passiva  van SHH,  als voor  SHH als 
entiteit. Nimmer  kan sprake  zijn van  het achterblijven  van SHH  als lege' entiteit 
waarin  nog  verplichtingen  zijn  opgenomen.  Dit  betekent  dat  het  activa/passiva 
scenario te alien tijde samen dient te gaan met een  juridische fusie met een partij 
om dit risico te mitigeren. 

�  Veronderstelling  is  dat  vastgoed  kasstroomneutraal  wordt  overgedragen.  Dit 
betekent  dat  met  het  overdragen  van  vastgoed  een  financiering  wordt 
overgedragen  die  een  absolute  kasstroom  (rente  +  aflossing)  heeft  gelijk  aan 
kasstromen van het vastgoed o.b.v. de  theoretische  resterende  levensduur  (niet 
contant gemaakt). 

�  Wanneer  al  het  vastgoed  bij  andere  corporaties  wordt  ondergebracht  zou  een 
juridische splitsing van SHH een mogelijkheid kunnen  zijn. Fiscaal  gezien zou het 
kunnen  zijn dat splitsing de voorkeur heeft  (geen overdrachtsbelasting, mogelijk 
overdragen van  verrekenbare verliezen, BTW). Dit ziet  op  juridische splitsing van 
SHH. In geval  van een  zuivere activa/passiva  transactie is  de woningwet ook  een 
belangrijk  aandachtspunt.  Voor  het  overdragen  van  nietDAEB  is  mogelijk  de 
markttoets vereist  en zou het  zo kunnen  zijn dat het aantrekken van ongeborgde 
financiering  verplicht  is  (waardoor  geen  geborgde  leningen  overdragen  kunnen 
worden).  In  paragraaf  2.5.3  van  de  nota  van  toelichting  BTIV  zijn  de  zaken 
benoemd en  de Aw  dient vrijstelling  te geven van dit  artikel aan de overnemende 
corporaties. Dit betreft een harde randvoorwaarde, waarbij nog geen sprake is van 
deze vrijstelling. Hierbij is het van groot belang dat  ook bij zuivere activa/passiva 
geen verplichtingen overblijven, dus dat SHH na de  transacties alsnog fuseert met 
een collega. 

�  De  kasstroom  vanuit  een  technisch  complex  is  gebaseerd  op  de  bedrijfswaarde 
berekening van SHH  zoals opgenomen in het Basisscenario. Hierbij wordt de netto 
kasstroom uit de bedrijfswaarde berekening genomen, inclusief de  restwaarde. 

�  De  te  koppelen  financiering  wordt  op  basis van rente  en  aflossing  geselecteerd, 
waarbij de cumulatieve kasstroom gelijk  is aan de netto kasstroom. 

�  Op  basis  van de gemiddelde  rente en  looptijd  van  de  leningenportefeuille  wordt 
bepaald  hoeveel  financiering  kan  worden  meegegeven  aan  de  overnemende 
corporatie.  De  cijfermatige  analyse  is  op  totaalcorporatie  niveau  worden 
uitgevoerd.  Hierbij  zijn  de  kasstromen  van  SHH  gehanteerd  (geen  benchmark 
waarden). 

�  De  saneringsbijdrage  wordt  bepaald  aan  de  hand  van  resterende 
leningenportefeuille. 

�  Kasstromen die niet  in de bedrijfswaarde berekening zijn opgenomen en activa en 
passiva  die geen  onderdeel  uitmaken van het vastgoed  zijn niet meegenomen  in 
de geschatte saneringsbijdrage. 

�  Met overdrachtsbelasting is  in de doorrekeningen  geen rekening gehouden. 
�  In  het  licht  van  de  woningwet  waarbij  overnemende  corporaties  reeds  een 

splitsingsplan hebben opgesteld kan juridische splitsing  de voorkeur hebben. 

Indicatieve uitkomst 
De totale cumulatieve kasstroom is €266m vanaf 2017. Op basis van een gemiddelde rente 
van  4,58%  en  een  resterende  looptijd  van  18  jaar  is  de  draagkracht  €146m  (rente  + 
aflossing); €266m  = (4,58% x 18  x €146m + €146m). Dit betekent een overfinanciering 
van  €25m  met  een  indicatieve  break  funding  costs  van  €17m.  Tevens  ontstaat  een 
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liquiditeitstekort  van  €6m. De  totale saneringsbijdrage  is  in dit  geva!  €48m. Ook  in dit 
scenario  dient  rekening  gehouden  te worden met  de  beperkingen  ten  aanzien  van  het 
overdragen van derivaten. 

De  ovememende  corporaties  kunnen  op  basis  van  de  meerjarenprognose  van  SHH 
inschatten  welke  saneringsbijdrage  benodigd  is  in  geval  van  zelfstandig  doorgaan 
(inclusief  tegenvallers).  Zij  zullen  de  bijdrage  die  gevraagd  zal  worden  in  geval  van 
activa/passiva afzetten tegen deze inschatting. Omdat niet bekend is hoe de overnemende 
corporaties  om  zullen  gaan  met  de  onzekerheden  in  de  kasstromen  wordt  ook  in  dit 
scenario  een  bovengrens  benoemd,  gelijk  aan  het  Tegenvallersscenario  zelfstandig 
doorgaan  2026.  Dit  betekent  dat  een  activa/passiva  oplossing  op  basis  van  neutrale 
kasstromen naar  verwachting op €48m   €116m zal  uitkomen. 

Dit scenario dient verder uitgewerkt te worden mocht fusie geen optie blijken, waarbij de 
indicatieve uitkomst volledig  afhankelijk  is van de overnemende corporaties.  Hierbij zijn 
de kasstroomneutrale  saneringsbijdragen zoals  benoemd onder  fusie ook  van toepassing 
voor de activa/passiva berekeningen. Zodoende is ook hier van toepassing dat de bijdrage 
wat SHH betreft niet hoger uit zou mogen  vallen dan de bijdrage  in geval van zelfstandig 
voortbestaan  (tegenvallersscenario).  SHH  acht  de  haalbaarheid  van  activa/passiva  om 
verschillende redenen zeer beperkt zoals in paragraaf 6.1 toegelicht. 

6.1 Risico's, afhankelijkheden en haalbaarheid 

De geschatte doorlooptijd van het Activa/passiva scenario loopt tot einde 2017. Door deze 
beperkte doorlooptijd is de kans dat  tegenvallers zich voordoen  kleiner dan bij een  lange 
doorlooptijd van het scenario en bestaat er na implementatie van dit scenario geen risico's 
meer. Immers SHH  bestaat dan niet meer. 

De juridische risico's van het scenario Activa/passiva zijn naar  inschatting van SHH groot, 
te meer daar  ze niet allemaal  op voorhand inzichtelijk  zijn en geen adequate  inschatting 
kan worden gemaakt van  te nemen  beheersmaatregelen.  Zover SHH bekend  is dit  geen 
beproefd scenario dat  eerder  in geval  van een sanering van een woningcorporatie heeft 
plaatsgevonden. SHH zal niet meewerken aan de implementatie van een scenario waarbij 
mogelijke benadeling van een  van haar schuldeisers kan plaatsvinden. 

Tevens bestaan  in dit scenario juridische risico's ten aanzien van de haalbaarheid  van dit 
scenario  ten  gevolge  van  onder  meer  de  woningwet.  Zo  is  bijvoorbeeld  onduidelijk  of 
overdracht  van  nietDaeb  haalbaar  zal  zijn  gezien  de  vereisten  van  de  markttoets,  de 
betrokkenheid  van  gemeenten  en  de  financiering  van  nietDaeb  activiteiten  door  de 
overnemende partij. 

De initiele haalbaarheid van  het Activa/passiva  scenario is afhankelijk van een  eventuele 
toekenning van  subsidieaanvraag. Zonder deze  toekenning is het scenario niet haalbaar. 
Daarnaast  is  de  haalbaarheid  van  de  implementatie  van  het  Activa/passivascenario 
eveneens  afhankelijk  van  derden  zoals  collega  corporaties.  Hier  komt  nog  bij  dat 
activa/passiva transacties (splitsing) onderhevig is aan toestemming 
vanuit de contracten met betrekking tot de derivaten. Ook in het geval van activa/passiva 
is in mei  2017 reeds een  liquiditeitsbijdrage noodzakelijk. 

Zoals  gezegd  is  SHH  voor  de  haalbaarheid  en  implementatie  volledig  afhankelijk  van 
derden. Echter  indien blijkt dat het scenario hetzij niet haalbaar is, hetzij tegen zeer hoge 
kosten, dan  is dit binnen een  jaar bekend en heeft SHH  als enige beheersmaatregel  het 
doen  van  een  herziene  subsidieaanvraag  gebaseerd  op  het  scenario  van  zelfstandig 
voortbestaan. 
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7. Uitkomsten scenario's 

Basis  Basis  Tegenvaller  Tegenvaller  Niet Zelfstandig  Niet Zelfstandig  Niet  Kasstroom 
Zelfstandig  Zelfstandig  Zelfstandig  Zelfstandig  Fusie  Fusie  zelfstandig  neutraal** 

Basis 75% LTV  Basis 100% LTV    Tegenvaller 
�  US  .  '  65% LTV 

Bedrijfswaarde vastgoed 
DAEB 

2017 
€150m 
€119m 

2026 
€172m 
€138m 

2017 
€131m 
€103m 

2026 
€152m 
€122m 

2017 
€150m 
€119m 

2017 
€l50m 
€119m 

2017  Vanaf 2017 
€131m  €150m 
€103m  €119m 

NietDAEB  €31m  €34 m  €28m  €30m  €31m  €31m  €28m  €31m 
WOZ waarde  €236m  €289m  €236m  €289m  036m  €236m  €236m 

Balanstotaal o.b.v. bedrijfswaarde  €160m  €183m  €142m  €163m  €160m  €160m  €142m 
Operationele kasstroom(voor rente) * 
Break funding costs totale portefeullle 

€5,4m 
€118 m 

€12t2m 
€68m 

€3,7m  €10,9m  €5^4 m  €5,4m  €3J7m Operationele kasstroom(voor rente) * 
Break funding costs totale portefeullle 

€5,4m 
€118 m 

€12t2m 
€68m  €118m  €68m  €118m  €118m  €118m 

Restant levensduur  20 jaar  15 jaar  20 jaar  15 jaar  20 jaar  20 jaar  20 jaar 

LTV Bedrijfswaarde  €112m  €150m  €85m 
Cumulatleve kasstroom vanaf 2017  €266m 

Marktwaarde lenlngenportefeullle per 31/12/16  €266m + C24m  €266m + €24 m  '  €266m + €24 m  €266m + €24m  €266m + €24 m  €266m + €24 m 

Op basis van ratio's  te dragen financiering 
Loan to value (75%)  €112m  a29j_.  ~  €98m  ;  €114m 

ICR f 1,4)***  €84 m  €195m  €58m  ;  €175m 
Solvabllltelt (20%) 

l>  CR (1,0)*** 
€121m  j 
Clllm 1 

€139m 
€130m 

€106m 
€100m  ; 

€123m 
€121m 

; 
Dekklngsratlo (50%)  €118m  "  €144m  €118m  €144 m i            —  " 

(A) Draagkracht (meest strlkte ratio)  €84 m  €129m  €58m  €114m  €112m  €150m  €85m  €146m 
(B) Langlopende lenlngen  €170m  €148m  C170m  €148m  €170m  €170m  €170m  €171m 
(AB = C) Overfinanciering  €86m  €19m  €113m  €34 m  €58m  €21m  €85m  €25m 

CD) Indicatieve break funding costs  €60m  €9m  €78m  €16m  €40m  C14m  €59m  €17m 
(E) Sanerlng llquldltelten 20162026  €23m  €72m 
(F) Overbrugglng tekort 2017****  €6m  €26 m  €6m  €6m  €26m  €6m 

(G) Correctie break funding costs derivaten*****  €16m  €6m  €12m 
Saneringsopgave (C+D+E+F+G)  C152m  C51m  C200m  CI 16m  C104m  C41m  C158m  C48m/C116m 

* Gemiddelde kasstroom over vijf jaar, voor 2017: 20172021 en voor 2026:  20252029. 
** Oriderstaande waarden leiden tot de saneringsopgave van  €48m, de range tot €116m is  toelichting in paragraaf 5.2 en In hoofdstuk 6. 
*** Percentage financieringslasten is gebaseerd op de gemiddelde financieringslasten in procenten over uitstaande  financiering voor 20252029, te weten 4,45% (incl. de derivatenlasten)  en 4,58% 
voor de 2017  berekening o.b.v. 20172021 (excl. €100k  'o.b.v. Montesquieu financieringsanalyse). 
**** Het  tekort  voor  2017  is bepaald  o.b.v. het  operationele tekort  (zie RC  in financiele  overzichten) +  €19m i.v.m.  mogelijke opeising  i (marktwaarde  derivaten €24m  minus  €5m reeds 
geblokkeerd beschikbaar). Onder  punt E wordt  daarnaast rekening  gehouden met €15m aan  onvoorziene tegenvallers  zoals toelichting  onder paragraaf 8  onzekerhede"  Deze €15m onvoorzien is 
een post onvoorzien op basis van 10%15% van de saneringsbijdrage. Onder punt E Tegenvallersscenario 2026 is €72m opgenomen, te weten €15m (onvoorzien) + €19m  + €38m (operationeel 
tekort). 
***** De break funding costs  van de derivaten  a €24m  wordt meegenomen in de  bepaling van de indicatieve  break funding costs  (D). In de tegenvallersscenario's is onder  (E) of (F)  een correctie 
opgenomen voor €19m i.v.m. mogelijke opeising A  Derhalve dient een evenredig deel (overfinanciering t.o.v. uitstaande  leningenportefeuille) van de break  funding costs van derivaten te worden 
gecorrigeerd. In de saneringsbijdrage is verder geen rekening gehouden met de mogelijke vrijval van de beklemming van  (€5m) en :  . e.a. (€415k). 
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8. Onzekerheden 

Onderstaand is een niet limitatief overzicht van onzekerheden opgenomen ten aanzien van 
de benoemde indicatieve bedragen. Deze onzekerheden geven aan dat sprake is van een 
indicatieve berekening die in de praktijk zeker zal afwijken, maar hoe deze afwijking emit 
zal zien  is niet bekend. Het betreft de  volgende onzekerheden: 

�  Stabiliteit organisatie SHH: De organisatie van SHH bestaat op MT niveau alleen 
uit tijdelijke medewerkers. Borging van de van de stabiliteit van de werkorganisatie 
ten aanzien van de operationele processen op iangere termijn is hierdoor een risico; 

�  Berekening van de bedrijfswaarde: Het  waardebegrip bedrijfswaarde  kan bij 
bijvoorbeeld fusie (uitgangspunten) afwijken. Fusie gaat uit van een bepaalde LTV, 
waarbij een  fusiepartner de  ingeschatte kasstromen mogelijk anders  ziet  dan op 
dit moment door SHH ingerekend; 

�  Ontwikkeling van de marktrente: De onzekerheid van de ontwikkeling  van de 
marktrente  is  een  factor  die  grote  invloed  heeft  op  de  totale  ingeschatte 
saneringsbijdrage.  Het  is  op  voorhand  niet  vastgesteld  welk  gedeelte  van  de 
leningenportefeuille  wordt  meegegeven  aan  collega  corporaties.  Dit  kan  van 
invloed zijn op de daadwerkelijke break  funding costs die onderdeel  uitmaken van 
de totstandkoming van  de uiteindelijke saneringsbijdrage. 

�  Break funding kosten: De berekening van de break  funding kosten door banken 
kan in de praktijk afwijken; 

�  Derivaten: Indien de  derivatenportefeuille weg  valt, is  er sprake van  additionele 
renterisico's.  Dit  omdat  de  derivaten  bepaalde  renterisico's  afdekken  voor 
specifieke leningen. 

�  Wet  en  regelgeving:  Wet  en  regelgeving  kan  veranderen,  waardoor 
bijvoorbeeld voorschriften ten aanzien bedrijfswaarden of door WSW gehanteerde 
normeringen van ratio's veranderen. Ook een mogelijk verplicht energielabel C  zal 
tot extra kosten leiden; 

�  Afrondingen  in de berekeningen:  Rekening  is  gehouden met  afrondingen op 
hele jaren en globale afrondingen; 

�  Leegstandsrisico:  Dit  betreft  het  leegstandsrisico  van  BOG/MOG  en  specifiek 
zorgvastgoed.  Voor zover bekend  is hiermee rekening gehouden  in Basisscenario 
en verhoogd  in het Tegenvallersscenario; 

�  Complexen  in  beheer.  Voor  beheerpanden  geldt  tevens  een  leegstandsrisico 
welke momenteel  kasstroomneutraal geexploiteerd worden; 

�  Onderhoud:  Er  zijn  onzekerheden  rondom  achterstallig  onderhoud  en 
onderhoudscalamiteiten; 

�  Onderhoudsbegroting:  De  ingerekende  onderhoudsbegroting  is  gebaseerd  op 
theoretische cycli en generieke prijzenboeken; 

�  Asbest: Een  asbest inventarisatie dient nog plaats te vinden; 
�  Levensduur  verlengende  investeringen:  In  het  de  scenario's  wordt  geen 

rekening  gehouden  met  levensduur  verlengende  investeringen,  deze  kunnen  in 
praktijk nodig  zijn,  ook  kan  sloop/nieuwbouw  noodzakelijk  zijn, maar  hier  is nu 
geen  zicht  op.  In  de  meerjarenprognose  is  verondersteld  dat  levensduur 
verlengende  investeringen  gedaan  kunnen worden wanneer  SHH  voldoet  aan de 
ratio's van het WSW en ruimte ontstaat om dergelijke investeringen te doen (echter 
zonder significante onrendabele top, hetgeen in praktijk veelal niet het geval is); 

�  Claim Humanitas Zorg:  SHH heeft een  claim  van Humanitas  Zorg  geen cash 
impact verondersteld; 

�  Liquiditeit: Liquiditeitsprognose/werkkapitaal:  jaarlijkse schommelingen  zijn niet 
meegenomen in de prognose van de benodigde liquiditeit; 

�  Juridische  procedures:  Juridische  procedures  waar  hoge  kosten mee  gemoeid 
kunnen zijn, dan wel claims; 
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Een risico is dat in geval  van een subsidieaanvraag 
Bank  zich het  recht  voorbehoud om  de negatieve marktwaarde  van de derivaten 
op te eisen.  Ook bij de  scenario's  fusie en activa/passiva  is de medewerking  van 
de banken een aandachtspunt; 
Noodzakelijk DAEB: Er gaat een risico schuil in de ingerekende huurverhogingen 
voor  verhuurbare  eenheden  die  door  de  Gemeente  worden  beschouwd  als 
noodzakelijke  DAEB  activiteiten  terwijl  ze  in  de  financiele  doorrekeningen  van 
NCCW door huurverhoging bij mutatie geliberaliseerd kunnen worden. Dit op basis 
van  de  analyse  van  de  streefhuur  door  Fakton.  Het  betreft  270  verhuurbare 
eenheden waarvan de gemiddelde streefhuur op €721 per vhe per maand komt te 
liggen na  liberalisatie. Mogelijk zijn  deze huurverhogingen niet haalbaar, mochten 
de woningen daadwerkelijk DAEB dienen te blijven. 
35%toeslag op punten voor zorgwoningen: SHH voldoet momenteel aan de 
gestelde  voorwaarden  en  komt  in  aanmerking  voor  de  35%toeslag  op  de 
woningwaarderingspunten voor service flats c.q. zorgwoningen. Actieve monitoring 
en waarborging van de voorwaarden geldt als beheersmaatregel om in aanmerking 
te blijven komen voor de toeslag. 
Boete: In de berekeningen is geen rekening gehouden met additionele boetes voor 
het versneld aflossen van leningen. 
Onvoorziene tegenvallers: Er  is  een  extra  buffer  opgenomen  van  €15m  voor 
onvoorziene  tegenvallers  in het Tegenvallersscenario  zelfstandig  voortbestaan  in 
2026.  De  veronderstelling  is  dat  dergelijke  tegenvallers  mogelijk  zijn  op  de 
middellange  termijn  wanneer  SHH  zelfstandig  voort  bestaat.  In  de 
saneringsbijdrage per 2017  is dit dus niet meegenomen. Deze  €15m onvoorzien is 
een  post  onvoorzien  op  basis  van  10%15%  van  de  saneringsbijdrage.  De 
tegenvallers  zoals  opgenomen  in  het  tegenvallersscenario  ziet  SHH  als  niet 
onwaarschijnlijke tegenvallers. De overige tegenvallers zijn niet ingerekend omdat 
enerzijds lastiger  in schatten  is of deze  risico's  zullen materialiseren, en  ook niet 
eenvoudig  zijn  te  kwantificeren.  Daarbij  betreft  het  tegenvallersscenario  geen 
worst case  scenario. SHH heeft bewust geen risico x impact berekening opgesteld 
omdat  deze  risico's  niet  met  enige mate  van  zekerheid  te  kwantificeren  zijn  en 
grote onzekerheden  in  zich  hebben.  De grootste  impact op  de saneringsbijdrage 
heeft bijvoorbeeld de marktrente, waarbij SHH hier geen invloed op heeft (dus geen 
mitigerende maatregelen). 
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Bijlage 1: Financiele overzichten Basisscenario 

Balans 

Materiele vaste activa 
Sociaal vastgoed in exploitatie 
Vastgoedbeleggingen 
Commercieel vastgoed in exploitatie 
Latente belastingvorderingen 

Vaste activa 

Huurdebileuren 
Overiopende activa 
Uquide middelen beklemming 
Overige vordering (stichting Berberis) 
Voorraden 
Overige vorderingen 
Liquide middelen 

Viottende activa 

Totaai activa 

113.231  118.647  121.891 
113.231  118.647  121.891 
29.651  30.933  31.752 
29.651  30.933  31.752 
2.694  2.694  2.694 

126.537  129.058  131.607 
126.537  129.058  131.607 
32.478  32.993  33.280 
32.478  32.993  33.280 
2.694  2.694  2.694 

133.957  136.218  137.628 
133.957  136.218  137.628 
33.494  33.449  33.615 
33.494  33.449  33.615 
2.694  2.694  2,694 

137.660  138.245  136.987 
137.660  138.245  136.987 
33.515  33.507  33.216 
33.515  33.507  33.216 
2.694  2.694  2.694 

138.346  137.908  142.486 
138.346  137.908  142.486 
33.107  32.841  33.438 
33.107  32.841  33.438 
2.694  2.694  2.694 

145.576  152.274  156.337  161.709  164.745  167.581  170.146  172.362  173.937  173.869  174.445  172.897  174.147  173.443  178.618 

5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415  5.415 

1.091  1.091  1.091  1.091  1.091 

8.653  8.187  8.188  8.189  8.191  8.194  8.198  8.201  8.205  8.208  8.212  8.216  8.220  8.224  8.228 

154.229  160.461  164.525  169.898  172.936  175.776  178.344  180.563  182.142  182,078  182.658  181.113  182.366  181.666  186.846 

Overige reserves 
Herwaarderingsreserve 

Eigen vermogen  49.094  48.161  46.539  45.205  43.216  40.192  37.059  33.588  29.834  25.031  20.211  15.229  10.092  4.60 

Lenlngeno/g 
Voorziening latente belastingverplichtingen 
Overige langlopende schulden 

Langlopende schulden 

170.733  170.499  170.256  170.002  169.738  169.463  169.177  168.879  168.569  148.245  147.909  139.158  138.793  130.412  130.016 
1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701 
24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808 

197.242  197.008  196.765  196.511  196.247  195.972  195.686  195.388  195.078  174.754  174.418  165.667  165.302  156.921  156.525 

Rekening courant bank 
Schulden aan leveranciers 
Belastingen en premies socverz 
Overiopende passiva 
Opgelopen rente lenlngen o/g 

Kortlopende schulden 

2.168 
2.473 

2.168 
2.472 

12.687  10.820  27.193  23.290  25.584  22.056  24.318 
1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335 

2.168  2.168  2.168 
1.423 

6.081  11.613  14.299  18.592  19.905  19.995  19.717  18.763  16.898  32.355  28.451  30.674  27.157  29.350 

172.936  175.776  178.344  180.563  182.142  182.078  182.658  181.113  182.366  181.666  186.846 
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Kasstroomoverzicht* 

2016  2017  2018  2019  2020 

6.021  2.707  4.314 
24.18S  23.715  24.74S 
18.823  17.988  18.931 
20.086  20.187  20.362 

2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 

Huurderving 
Mutatie Hjurdebiteuren 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Service kosten vergoeding 
Overige bedrijfsopbrcngsten 
Huuropbrengsten beheer pane 

Uitgaven 
ErfpKht 
Personeelskosten 
Overige personeelskosten 
Raad van Commissarissen 

Las ten onderhoud 
Planmatlg onderhoud 
Bedrijlskosten 
Automatiseringskosten 
AJgemene kosten 
Leefbaarheid 
Service kosten 

Belastingen 
Veraekeringen 
Verhuurderheffing 
Overige bedrij(skosten 
Sa ne ringshef fi ng 
Bijdrage autoriteil woningcorporab'es 
Mutatieonderhoud 
Correctie verhuurderheffing 
Bijdrage WE 
Beheerkosten beheerpanden 
Onderhoud beheerpanden 

Rentel>stenlenlngeno/g 
Overige financiele kosten 
Kosten rente Fee.' 

Mutaties balansposten 
Mutatie kortlopende aetivaexd. liquide 
MJtatie Liquide middelenbeklemming 
Mjtatie Overige vofderingen 

Cashflow (des)lnvesteringen 
Vericoop 
Verltoop regulier 
Verkoopopbrcngst 
VerVoopkosten 

26.237  26.769 
20.189  20.601 
21.033  21.462 
841  858 

27.326 
21.037 
21.916 

3.950  4.240 
28.465  29.047 
21.921  22.372 
22.836  23.306 

6.456 
29.646 
22.838 
23.791 

3.894 
29.524 
23.311 
24.283 

6.117  629 
30.129  30.745 
23.792  24.281 
24.784  25.293 
988  1.008 

3.964  3.391  2254  1.874  1.920  1.967 

1.957 
1.935 
1.534 

1.418  1.444 
1.694  52S 
8.544  5.937 
8304  5.937 
3402  3.285 

015  2065  2116 

587  1.626  1.666 

5.273 
5.273 
3.625 

792  879 
178  5.157  5.26 

8.189  8.178 

�102  103  106 

2584  2504  2530  2568  2618  2669  2722  2775  2830 

2335  2394  2454 
223  229  234 

08  1.750  1.794  1.839  1.885  1.932 

1.992  5.154 

3.701  3.779  3.859  4.024  4.110  4.197 
2S3  259  266  272 
598  613  629  644 

2944  3.003  3.063  3.124  3.187 

902  920  938 

5.369  5.478  5.589 

976  996 

332  341 
161  IB  168  171 
1.270  L295  1.321  1348 
3.885  3.378  3.446  3.515 
57  46  47  48 

7.127  6.714  6.536  6.310 
7.127  6.714  6536  6.310 

*De  kasstromen 2016  sluiten op  hoofdlijnen aan  op de  verwachte 
realisatie. Van belang is hierbij te melden dat een eventuele afwijking 
in 2016  geen impact  heeft op  de hoogte  van de saneringsbijdrage. 
Hiervoor is de stand liquide middelen  per einde 2016 van belang en 
deze  is  door  SHH  vastgesteld  (inclusief  beklemming).  Deze 
liquiditeitspositie  is  leidend.  Eventuele  afwijkingen in  2016  tussen 
kasstroomoverzicht  basis  en  tegenvaller  zijn  het  gevolg  van  de 
modelmatige benadering in FMP waarin 2015 het basisjaar is. 

�254  264  275 

Toename geldmiddelen  951  1.867  16.373  1903  2294  3.529  2263 
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Bijlage 2: Financiele overzichten Tegenvallersscenario 

Balans 

Materiele vaste activa 
Sociaal vastgoed in exploitatie 
Vastgoedbeleggingen 
Commercieel vastgoed in exploitatie 
Latente belaslingvorderingen 

Vaste activa 

Huurdebiteuren 
Overlopende activa 
Liquide middelen beklemming 
Overige vordering (stichting Berberis) 
Voorraden 
Overige vorderingen 
liquide middelen 

Vlottende activa 

Totaal activa 

Overige reserves 
Herwaarderingsreserve 

Eigen vermogen 

97.951  102.948  105.537 
97.951  102.948  105.537 
26.801  27.907  28.592 
26.801  27.907  28.592 
2.694  2.694  2.694 

127.446  133.549  136.823 

110.900  114.211  116.925 
110.900  114.211  116.925 
29.323  29.884  30.101 
29.323  29.884  30.101 
2.694  2.694  2.694 

142.917  146.789  149.720 

119504  121.429  122.369 
119.504  121.429  122.369 
30.286  30.175  30.228 
30.286  30.175  30.228 
2.694  2.694  2.694 

152.484  154.298  155.291 

121.789  121.939  120.038 
121.789  121.939  120.038 
29.943  29.825  29.403 
29.943  29.825  29.403 
2.694  2.694  2.694 

154.426  154.459  152.135 

121.116  120.288  124.990 
121.116  120.288  124.990 
29.204  28.846  29.432 
29.204  28.846  29.432 
2.694  2.694  2.694 

153.014  151.827  157.116 

157  157  157 
455  455  455 

5.415  5.415  5.415 
213  213  213 

1.091  1.091  1.091 
855  855  855 
467  0  0 

8.653  8.186  8.186 

158  159  162 
455  455  455 

5.415  5.415  5.415 
213  213  213 

1.091  1.091  1.091 
855  855  855 
0  0  0 

8.187  8.188  8.191 

165  168  171 
455  455  455 

5.415  5.415  5.415 
213  213  213 

1.091  1.091  1.091 
855  855  855 
0  0  0 

8.194  8.197  8.200 

174  177  181 
455  455  455 

5.415  5.415  5.415 
213  213  213 

1.091  1.091  1.091 
855  855  855 
0  0  0 

8.203  8.206  8.210 

184  188  192 
455  455  455 

5.415  5.415  5.415 
213  213  213 

1.091  1.091  1.091 
855  855  855 
0  0  0 

8.213  8.217  8.221 

136.099  141.734  145.009  151.104  154.977  157.911  160.678  162.495  163.491  162.629  162.665  160.345  161.228  160.044  165.336 

119.633 125.192  130.592 136.936  142.703 147.178  151.040 154.038  157.465 159.950  161.361 161.180 162.737  161.881 166.182 
52.410  57.283  62.480  68.685  74.943  80.756  86.069  90.920  96.333  101.722  106.133  109.004  113.797  116.539  124.703 

67.224  67.909  68.112  68.251  67.760  66.422  64.971  63.119  61.132  58.228  55.228  52.176  48.940  45.343  41.478 

Leningen o/g 
Voorziening latente belastingverpliditingen 
Overige langlopende schulden 

Langlopende schulden 

170.733  170.499  170.256  170.002  169.738  169.463  169.177  168.879  168.569  148.245  147.909  139.158  138.793  130.412  130.016 
1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701  1.701 
24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808  24.808 

i  196.511  196.247  195.972  195.686  195.388  195.078  174.754  174.418  165.667  165.302  156.921  156525 

Rekeningcourant bank 
Schulden aan leveranciers 
Belastingen en premies socverz 
Overlopende passlva 
Opgeiopen rente leningen o/g 

Kortlopende schulden 

6.555  10.276  16.766  20.411  22.282  23.884  24.150  23.468  40.942  38.315  41.764  39.764  43.434  45.2S9 
1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335  1.335 

2.168 
2.472 

2.168 
2.471 

2.168 
2.471 

2.168 
2.468 

2.168 
2.470 

2.168 
1.553 

2.168  2.168 
1.482  1.493 

2.168 
1.423 

2.168 
1.423 

6.081  12.635  16.356  22.843  26.490  28.361  29.963  30.226  29.546  46.103  43.475  46.854  44.866  48.466  50.2S 

141.734  145.009  151.104  154.977  157.911  160.678  162.495  163.491  162.629  162.665  160.345  161.228  160.044  165.336 
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Kasstroomoverzicht 
2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Cashflow ope rationele activiteiten 
Ontvangsten 

Huurinkomsten 
Huurderving 
Mjtatie Hjurdebiteuren 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Servicekosten vergoeding 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Huuropbrengsten beheerpanden 

Uitgaven 
Erfpachl 
Personeelskosten 
Overige personeelskosten 
Raad van Commissarissen 

Advieskosten 
Lastenonderhoud 
Planmatig ooderhoud 
Bedrijfskosten 
Automatiseringskosten 
Algemene kosten 
leefbaarheid 
Servicekosten 

Belastlngen 
Veraekeringen 
Ve rhu u rd e rhe ff i ng 
Overige bedrijfskosten 
Saneringsheffing 
Bijdrage autoriteit woningcorporaties 
Mjtatieonderhoud 
Correct! e vemuurderheffing 
Bijdrage WE 
Beheerkosten beheerpanden 
Onderhoud beheerpanden 
Rentelasten 
Rentelasten leningen o/g 
Overige financiele koslen 
Kosten rente Fee. 

Mutaties balansposlen 
Mutatie kortlopende activa exd. liquide m 
Mjtatie Uquide middelen bekiemming 
Mitatie Overige vorderingen 

Cashflow (des)inveiteringen 
Veikoop 
Verkoop regulier 
Vetkoopopbrengst 
Verkoopkosten 

7.043 
24.038 
18.675 

3.742 
23.321 
17.594 
19.928 
2.334 

6.509 
23.506 
17.692 
20.045 
Z352 

3.658 
23.827 
17.897 
20.282 
2382 

3.154  3.203  3.267 

1.879  1.604  262  992  2.849  2964  5.302 
25.116  25.572  26.773  27.291  27.815  28.340  28.886 
19.068  19.405  20.484  20.876  21.271  21.666  22078 
20.610  20.966  21.346  21.756  22.168  22.578  23.007 
1.539  1.558  860  876  893  909  926 

27.036  26.299  24 

2.3®  4.710  1.428 
28.724  29.292  29.871 
22.511  22.955  23.407 
23.459  23.921  24.393 
944  963  982 

3.961  3.391  2.254  1.920  1.967  2.015  2.065  2116  2169  2.223  2278  Z33S  2394  2454 
183  188  192  197  202  207  212  218  223  229  234 
115  118  121  124  127  IX)  133  137  140  143  147 

75  1.511  1.549  1.587  1.626  1666  1.708  1.750  1.794  1.839  1.88S  L932 

�9.682  6.886  6.158  6.202 
3402  3.285  3.339  3.408 

634  473  482  492 

4.269  2191 
4.268  1191 
3.859  3.941  4.110  4.197 

2530  2568  2618  2669  2722  2775  2830  2886  2944  1003  3063  3.124  3.187 

791  802  902  920 

1236  1.265  1.292 
5.222  5.328  5.437 

115  117 

91  130  134 
1.084  1.106  1.128  1.150 
3.316  3.382  3.449  3.518 

8.198  8.189  8.178  8.181 

Toenarne geldmiddelen  2000  3.670  1.825 
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Bijlage 3: Kasstroomverzicht bedrijfswaarde berekening DAEB  (Activa/passiva) 

GeYndexeerde 
Bedragen 

Maandhuur per 11 (B) 
Maandhuur per 17 (C) 

Huurinkomsten (D=6*B+6"C) 
Huurderving (A*D) 

Servicekosten vergoeding 
Overige bedrijfsopbrengsten 

Planmatig onderhoud 
Belaslingen 
Verzekeringen 
Verhuurderheffing 
Erfpacht 
Saneringsheffing 
Bijdiageautoriteit 
woningcorporaties 
Mutatieonderhoud 
Correctie verhuurderh effing 
Overige personeelskosten 
Raad van Comm issarissen 

Advieskosten 
Automatiseringskosten 
Algemene kosten 
Leefbaarheid 
Servicekosten 
Accountant 

Restwaardekosten (ultimo) 
Restwaa rdeopbren gsten 
(ultimo) 

35.408.576 
36.044.S56 

428.717.576 
19.974.927 

49.104.707 
886.375 

103.233.373 
15.411.984 
734.582 

23.272.968 
71.148 
484.791 
223.173 

5.276.050 
3.071.088 
3.629.925 
2.277.247 
29.925.901 
3.572.605 
4.220.852 
9.982.286 
527.606 

49.316.792 
1.022.161 

24.442.530 
31.097.141 

1.322.116 
1.328.326 

7.200.440 
544.389 
25.947 
749.744 
5.082 
94.113 
7.883 

173.853 
105.684 
119.611 
75.038 
986.098 

1.178.027 
139.083 
328.930 
17.385 

1.741.990 

1.328.326 
1.337.522 

1.337.522 
1.353.837 

15.995.090  16.148.156 
1.935.005  1.212.938 

1.787.567 
30.417 

4.795.109 
550.214 
26.225 
783.482 
5.082 
95.120 
7.967 

177.156 
109.563 
121.883 
76.464 

1.004.834 
365.021 
141.725 
335.179 
17.716 

1.760.629 
30.662 

7.468.535 
558.632 
26.626 
812.236 
5.082 
96.575 
8.089 

181.054 
112.663 
124.565 
7a 146 

1.026.941 
74.610 
144.843 
342.553 
18.105 

1.787.567 
31.336 

1.353.837 
1.377.761 

16.389.589 
930.076 

1.823.318 
31.177 

5.086.388 
569.805 
27.159 
835.223 
5.082 
98.506 
8.251 

185.580 
114.917 
127.679 
80.100 

1.052.614 
76.476 
148.464 
351.117 
1&558 

1.823.318 
32.120 

1.377.761 
1.402.753 

16.683.082 
652.716 

4675.497 
581.201 
27.702 
851.927 
5.082 

100.477 
a416 

190.219 
117.215 
130.871 
82.102 

1.078.929 
78.387 
152.176 
359.895 
19.022 

1.859.785 
32.923 

1.402.753  1.428.291  1.455.079  1.482.532  1.510.136 
1.428.291  1.455.079  1.482.532  1.510.136  1.539.255 

16.986.263 
665.130 

4.737.096 
592.825 
28.256 
868.965 
5.082 

8.585 

194.975 
119.559 
134.143 
84.155 

1.105.903 
80.347 
155.960 
368892 
19.497 

1.896.980 
33.746 

17.300.219 
677.891 

4.518.813 
604.682 
28.821 
886.345 
5.082 

199.849 
121.950 
137.496 
86.259 

1.133.550 
82.356 
159.880 
378.115 
19.985 

1.934.920 
34.589 

17.625.665 
691.017 

1.973.618 
34.414 

3.649.144 
616.775 
29.397 
904.072 
5.082 

8.931 

204.845 
124.389 
140.934 
88.415 

1.161.889 
84.415 
163.877 
387.568 
20.485 

1.973.618 
35.454 

17.956.011 
704.372 

2.013.091 
35.274 

2.473.591 
629.111 
29.985 
922.153 
5.082 

9.110 

209.967 
126.877 
144.457 
90.626 

1.190.936 
8G.525 
167.974 
397.257 
20.997 

2.013.091 
36.341 

18296.351 
718.065 

2053.352 
36.156 

3.262.861 
641.693 
30.585 
940.596 
5.082 

9.292 

215.216 
129.415 
148.068 
92.891 

1.220.710 
88.688 
172.173 
407.188 
21.522 

2.053.352 
37.249 

1.539.255 
1.568.603 

18.647.151 
732.109 

2.094.420 
37.060 

1.608.054 
654.527 
31.197 
959.408 
5.082 

9.478 

220.596 
132.003 
151.770 
95.214 

1.251.227 
90.905 
176.477 
417.368 
22.060 

2094.420 

19.005.972 
746.455 

Z136.308 
37.987 

4.536,689 
667.617 
31.821 
978.596 
5.082 

9.668 

226.111 

134.643 
155.564 
97.594 

1.282.508 
93.178 
180.889 
427.802 
22.611 

2136.308 
39.135 

1.599.059 
1.630.107 

19.374.994 
761.151 

2.179.034 
38.936 

2925.977 
680.970 
32457 

9.861 

231.764 
137.336 
159.453 
100.034 

1.314.571 
95.507 
185.411 
438.497 
23.176 

2179.034 
40.113 

1.630.107 
1.661.573 

19.750.078 
776.113 

2222615 
39.910 

33.106 
1.0iai32 

5.062 

10.058 

237.558 
140.083 
163.440 
102535 

1.347.435 
97.895 
190.047 
449.460 
23.756 

2222615 
41.116 

3.774.632 
6.715.274 

1.229.914 
1.254.139 

14.904.314 
640.016 

1.82ai48 
32988 

3.667.797 
571.314 
27.231 
838.240 

8.273 

196.354 
114.971 
135.092 
84.750 

1.113.727 
80.916 
157.084 
371.502 
19.635 

Totale kasstroom t/m 2057 
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Bijlage 4: Kasstroomverzicht bedrijfswaarde berekening NietDAEB  (Activa/passiva) 

GeTndexeerde 
Bed rag en 

Maandhuur per 11 (B) 
Maandhuur pef 17 (C) 

9.610.896 
9.775.868 

348.507 
348.715 

348.715 
349.863 

349.863 
352.367 

352.367 
357.736 

357.736 
362.648 

362.648 
369.823 

376.492 
383.091 

383.091 
390.426 

390.426 
397.644 

397.644 
405.404 

405.404 
412.556 

412.556 
420.746 

420.746 
428.805 

294.724 
300.619 

Huurinkomsten (D=6*B+6'C) 
Huurdeiving (A*D) 

116.320.577 
5.728.095 

4.183.329 
373.653 

4.191.463 
262.824 

4.213.375 
216.541 

4260.613 
199.667 

4.322301 
187.291 

4394.825 
190.744 

4.477.888 
194.458 

4.641.100 
201.942 

4.728.418 
205.866 

4.818.287 
209.884 

4907.755 
213.937 

4.999.812 
2ia088 

5.097306 
222397 

3.572059 
175.844 

Servicekosten vergoeding 
Overige bedrijfsopbrengsten 

669.633 
12.784 

769.559 
13.009 

780.255 
13.277 

794.760 
13.590 

842822 
14.625 

859.679 
14.990 

876.872 
15.365 

894.410 
15.749 

912298 
16.143 

930.544 
16.546 

949.155 
16.960 

968.138 
17.384 

682855 
12322 

Planmatig onderhoud 
Bdastingen 
Verzekeringen 
Verhuurderheffing 
Erfpacht 
Saneringsh effing 
Bijdrage auloriteit 
woningcorporaties 
Mutatieonderhoud 
Conectie verhuurderheffing 
O/erige personeelskosten 
Raad van Com m issarissen 

Advieskosten 
Autom atiseringskosten 
Algemene kosten 
leefbaarheid 
Servicekosten 
Accountant 

22138.597 
6.447.208 
307.294 

3.940.328 
386.232 
108.727 
93.358 

2210.061 
648.290 

1.520.519 
953.909 

12535.517 
1.522644 
1.768.052 
4.181.435 

221.006 
20.630.417 
430.217 

1.343.794 
238.277 
11.357 
167.084 
27.588 
21.224 
3.450 

76.095 
23.883 
52353 
32.844 
431.611 
515.618 
60.876 
143.971 
7.609 

762462 
60.876 

1.142349 
240.495 
11.463 
174.603 

21.390 
3.483 

77.434 
24.689 
53.274 
33.422 
439.206 
159.548 
61.947 
146.504 
7.743 

769.559 
13.402 

1.333.554 
243.837 
11.622 
181.011 

21.655 
3.531 

79.028 
25.315 
54.371 
34.110 
448.249 
32567 
63.223 
149.521 
7.903 

780.255 
13.678 

1.173.801 
248.370 
11.838 
186.134 
27.588 
22025 
3.597 

80.892 
25.747 
55.654 
34.915 
458.820 
33335 
64.714 
153.047 
a089 

794.760 
14.001 

922864 
253.162 
12066 
189.857 
27.588 
22433 
3.666 

82857 
26.224 
57.005 
35.763 

156.765 
8.286 

810.094 
14.341 

901.134 
258.226 
12308 
193.654 
27.588 

26.749 
58.431 
36.657 
481.715 
34.998 
67.943 

754.699 
263.390 
12554 
197.527 
27.588 

3.814 

87.051 
27.284 
59.891 
37.573 
493.758 
35.873 
69.641 
164.701 
8.705 

842822 
15.067 

704.861 
268.658 
12805 
201.477 
27.588 

61.389 
38.512 
S06.101 
36.770 
71.382 
168.819 
8.923 

859.679 
15.443 

427.276 
274.031 
13.061 
205.507 
27.588 

3.968 

91.458 
28.386 
62.923 
39.475 
518.7S4 
37.689 
73.167 
173.039 
9.146 

618.443 
279.512 
13322 
209.617 
27.588 

4.048 

93.745 
28.954 
64.496 
40.462 
531.723 
38.631 
74.996 
177.365 
9.374 

384.332 
285.102 

213.809 
27.588 

29.533 
66.109 
41.474 
545.016 
39.597 
7&871 
181.799 
9.609 

912296 
16.631 

611008 
290.804 
13.861 

4.211 

98.491 
30.123 
67.762 
42511 
558.641 
40.587 
78.793 
186.344 

499.357 
296.620 
14.138 
222447 
27.588 

4.295 

100.953 
30.726 
69.456 
43.573 
572.607 
41.602 
80.762 
191.003 
10.095 
949.155 

1.382701 
3025S3 
14.421 
226.896 
27.588 

4.381 

103.477 
31.340 
71.192 
44.663 
586.923 
42642 
82782 
195.778 
10.348 
968.138 
17.909 

432519 
213.399 
10.171 
115.205 

3.090 

73.343 
19.162 
50.460 
31.656 
416.002 
30.224 
58.674 
138.765 
7334 

682855 
12694 

Restwaardekosten (ultimo) 
Restwaardeopbrengslen 
(ultimo) 
Verkoopkosten 
Verkoopo pbren gst 

6.102852 
10.359.616 

68.229 
1.137.136 

16.283 
271.387 

16.881 
281.346 

17.706 
295.095 

Totale kasstroom t/m 2( 
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Bijlage 5: Uitgangspunten kasstromen en balans SHH 

Uitgangspunt  voor  de  kasstromen  zijn  de Q4  2016  latest  estimate  cijfers.  Wanneer  de 
definitieve  realisatiecijfers  2016  afwijken,  kan  dit  impact  hebben  op  de  berekende 
saneringsbijdrage.  Dit  is  specifiek  van  toepassing  op  kasstromen  die  worden 
geextrapoleerd.  Daarnaast  heeft  de  vastgestelde  begroting  2017  als  basis  voor  de 
doorrekening gediend. Hierbij  dient te worden opgemerkt  dat in de doorrekening in  FMP 
op  modelmatig  bepaalde  onderdelen  afgeweken  kan  worden  van  de  begroting  omdat 
sprake is van  een detail benadering. Dit is van  toepassing bij de berekening van de huur, 
planmatig onderhoud, de verhuurderheffing en de  rente. 

Huurbeleid 
�  In het Basisscenario wordt een streefhuur gehanteerd die is  vastgesteld op  basis 

van een analyse van Fakton. Hierbij is de maximaal haalbare huur op basis van de 
inschatting van Fakton bij mutatie ingerekend. Dit is dus een wisselend percentage 
van de maximaal redelijke huur. Hieronder is de jaaropjaar verhouding tussen de 
huurinkomsten weergegeven per type bezit tot en met 2030. 

Huurinkomsten yoy naar dPi type  2016  2017  2018  2019 

Huurinkomsten 
Maatsch._gezondheid en zorg 
Ove rig_be d rijfsru i mte n/w i n ke I s 
Overig parkeervoorzieningen 
Onzelfstandige woongelegenheid 
Zelfstandige woongelegenheid 

19.953  20.086  20.187  20.362  20.650  21.033  21.462  21.916  22.376  22.836  23.306  23.791  24.283  24.784  25.293 
1.261 
1.166 

3.741 
13.780 

1.266 
1.170 

1.271 
1.175 

3.771 
13.964 

1.282 
1.185 

3.803 
14.087 

1.298 
1.200 

3.852 
14.294 

1.321 
1.221 

3.920 
14.564 

1.348 
1.246 

3.999 
14.864 

1.375 
1.271 

4.079 
15.185 

1.402 
1.296 

4.160 
15.511 

1.430 
1.322 

4.244 
15.834 

1.459 
1.349 

4.328 
16.163 

1.488 
1.376 

4.415 
16.505 

1.518  1.548  1.579 
1.403  1.431  1.460 

4.503  4.593  4.685 
16.852  17.204  17.562 

Huurinkomsten 
Maatsch._gezondheid en zorg 
O ve rig_be d rijfsru i mte n/w i n ke I s 
Overig parkeervoorzieningen 
Onzelfstandige woongelegenheid 
Zelfstandige woongelegenheid 

100,7%  100,5% 

100,4%  100,4% 

100,3% 

100,0% 

100,4% 

100,0% 

100,4%  100,4% 

100,8%  100,5% 

100,9%  101,4% 

100,9%  101,2% 

100,9%  101,3% 

100,0%  120,0% 

100,8%  101,3% 

100,9% 

101,9%  102,0%  102,1%  102,1% 

101,8%  102,0%  102,0%  102,0% 

101,8% 

100,0% 

101,8% 

102,0%  102,0%  102,0% 

100,0%  100,0%  100,0% 

102,0%  102,0%  102,0% 

102,1%  102,1% 

102,0%  102,0% 

102,0%  102,0% 

100,0% 

102,0% 

102,1% 

102,0% 

102,0% 

102,1%  102,1%  102,1% 

102,0%  102,0%  102,0% 

102,0%  102,0% 

100,0%  100,0%  100,0%  116,7% 

102,0%  102,0%  102,0 

101,5%  101,9%  102,1%  102,2%  102,1%  102,1%  102,1%  102,1%  102,1% 

102,0% 

100,0% 

102,0%  102,0% 

102,1%  102,1% 

�  Humanitas Zorg heeft recent een aantal contracten opgezegd. Voor deze contracten 
wordt  na  ontbinding  contract  niet  direct  uitgegaan  van  de marktconforme huur, 
maar na een overgangsperiode met leegstand. In jaar 1 (2018) 100% huurderving, 
in jaar 2 50% en in  jaar 3  30%. Dit omdat sprake  is van  specifiek vastgoed.  SHH 
voert deze  leegstand alleen door  voor een viertal  specifieke complexen die (deels) 
leeg  komen  te staan.  Concreet  betreft  het  door  Humanitas  opgezegde  huur  die 
mogelijk €l,4m per  jaar bedraagt. 

�  Het huurbeleid is  niet van  toepassing op de aangehuurde complexen.  De  looptijd 
van de contracten is  tot 2027 (complex De  Ploeg) en  2033 (complexen Reigers en 
TadM). Voor deze panden tezamen is sprake van een neutraal jaarlijks resultaat op 
de huur (exclusief €130k verwachte huurderving in 2016). Daarnaast is sprake van 
in circa  €44k onderhoud aan  deze panden per  jaar. Eventuele  niet  verrekenbare 
servicekosten zijn meegenomen in de overige bedrijfslasten. 

�  Voor  BOG/MOG wordt uitgegaan van een  markthuur bij einde contract. Voor  het 
BOG wordt uitgegaan van een huurderving van 10% per jaar. 

�  De  huurverhoging  (en  kostenindexatie)  is  gerekend  met  de  Aw  parameters. 
Huurverhoging is hierbij inflatie plus huurharmonisatie. 

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Prijsinflatie  0,60%  0,20%  0,60%  1,07%  1,53%  2,00% 
Looninflatie  1,20%  1,40%  1,60%  1,90%  2,20%  2,50% 
Bouwindex  1,20%  1,40%  1,60%  1,90%  2,20%  2,50% 
Ondertioudsindex  1,20%  1,40%  1,60%  1,90%  2,20%  2,50% 
Marktindex  3,58%  6,00%  4,50%  3,67%  2,83%  2,00% 

2016  2017  2018  2019  2020 

Disconteringsvoet 

Parameters 2020:  voor 2020 e.v. 
5,00%  5,00%  5,00%  5,00%  5,00% 
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Onderhoud 
�  Voor  planmatig  +  klachtenonderhoud  wordt  aangesloten  bij  de  MJOB,  zoals 

opgesteld  door  BBN  aan  het  begin  van  de  zomer  2016  (extern).  Hierbij  is  het 
onderhoud  over  de  jaren  uitgesmeerd.  Het  totale  onderhoud  zonder  indexering 
bedraagt  circa  €51m  voor  de  komende  10  jaar  (waarvan  €0,4m  voor  de  drie 
aangehuurde  complexen).  De  €51m  wordt  gei'ndexeerd  meegenomen  in  het 
Basisscenario. 

�  Voor mutatieonderhoud wordt taakstellend rekening gehouden met circa €250k per 
jaar (+index). De  mutatiegraad  is circa  11% o.b.v. de gemiddelde mutatiegraad 
20132016. 

Resterende levensduur 
�  De  gemiddelde resterende  levensduur van de complexen  is circa  21 jaar per eind 

2016. Veronderstelling is  dat het  ingerekende onderhoud (niveau  3)  voldoende is 
om het bezit in stand te houden. Zodoende blijft de minimale resterende levensduur 
15 jaar, hetgeen  in de toekomstige bedrijfswaarde  is ingerekend. 

Bedrijfslasten 
�  Verhuurderheffing: conform voorgeschreven; 
�  Saneringsheffing: hierbij is aangesloten op  de 1% per jaar  voor de periode  2017

2021 zoals  voorgeschreven door  het WSW. De  reden voor het  inrekenen van de 
saneringsheffing is om de transparantie te vergroten. Wanneer sprake  is van fusie 
met een andere  corporatie wordt deze ook verondersteld de heffing te betalen; 

�  Servicekosten  minus  opbrengsten:  neutraal  verondersteld  vanaf  2018,  stijgen 
jaarlijkse  met  inflatie  o.b.v.  opbrengsten  en  kosten  2017.  In  de  overige 
bedrijfslasten  zitten  servicekosten  die  niet  verrekend  kunnen  worden met  SHR, 
vanwege de huidige huurcontracten met SHR. In die contracten is niets opgenomen 
over servicekosten of er  staat  expliciet  dat  de  huursom  inclusief  servicekosten is 
en er geen verrekening plaatsvindt. 

In 2017 en 2018 zullen een groot aantal bedrijfslasten hoger zijn dat bij andere corporaties 
als gevolg  van de  sanering waar SHH  inzit. Dit  zal  voornamelijk naar  voren komen in de 
inleen, advies en  accountantskosten. 

Balans 
De balans is deels gebaseerd op de jaarrekening 2014 (inclusief gedeponeerde wijzigingen, 
zie  bijlage)  en  de  pro  forma  cijfers  2015  met  aanpassingen,  waarbij  getallen  kunnen 
wijzigen  wanneer  de  jaarrekening  2015  definitief  wordt  en  de  balans  2016  wordt 
opgesteld.  Daarnaast  is  de  balans  deels  op  basis  van  de  toekomstige  kasstromen 
(bedrijfswaarde) en  verwachte ontwikkelingen van de  leningenportefeuille gebaseerd. 
�  De materiele vaste activa (MVA)  inclusief commercieel  vastgoed zijn op basis van 

bedrijfswaarde opgenomen (input  bedrijfswaarde zie  kasstromen). Restwaarde op 
basis van SHH  analyse (zie separate bijlage); 

�  De  bedrijfswaarde  van  de  complexen  neemt  in  de  eerste  jaren  toe  terwijl  de 
resterende  levensduur  afneemt.  Dit  is  enerzijds  het  gevolg  van  erg  hoog 
achterstallig onderhoud dat wegvalt na  enkele  jaren, anderzijds is  dit  het gevolg 
van de standaard minimale  resterende levensduur van 15  jaar waarbij kasstromen 
jaarlijks worden gei'ndexeerd. 

�  De  overige  activa  en  passiva  worden  constant  verondersteld  op  basis  van  de 
jaarrekening 2014 en  2015 met een  aantal  aanpassingen  (zie bijlage  Wijzigingen 
balansposten). Hierbij  is  dus  geen  rekening  gehouden met eventuele  wijzigingen 
van bijvoorbeeld de negatieve marktwaarde  van de derivaten; 

�  Schulden/leningen kredietinstellingen:  Financiering conform Montesquieu analyse 
(zie bijlage). Rente ontwikkeling nieuwe leningen conform FMP  Aw parameters. 

�  De  liquide middelen positie eind  2016  is  gebaseerd  op  de  daadwerkelijke  liquide 
middelen  stand  per  einde  jaar.  Om  aan  alle  verplichtingen  te  voldoen  en  het 
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ingerekende onderhoud te kunnen doen zullen de liquiditeiten aangevuld dienen  te 
worden.  Per  eind  2016  is  €5.415.000  niet  vrij  opneembaar  als  gevolg  van 
beklemmingen. 

De  volgende  aanpassingen  zijn  meegeriomen  in  de  balans  t.o.v.  van  de  eerdere 
jaarrekeningen: 

�  Latente  belastingvordering:  €4.775k  in  2014.  Hier  is  een  correctie  van  €2.081 
meegenomen hetgeen tot €2.694 in 2015 die constant blijft; 

�  Overige vorderingen  FVA:  €213k in  2014 (Stichting Berberis).  In 2015  pro forma 
nog steeds €213k, deze blijft constant; 

�  Voorraden: €1.091k toegevoegd aan  jaarrekening 2014; 
�  Belastingen sociale premies: €147k in 2015 pro forma, constant naar de toekomst. 
�  Overlopende  activa:  2014  €916k,  in  2015  pro  forma  €308k  (geen  toelichting 

opgenomen). Hoe deze mee te nemen naar de toekomst, constant op €308k (in de 
overzichten gecombineerd met  de overige vorderingen); 

�  Overige vorderingen:  2014 €142k (Humanitas zorg). Vanaf 2015  pro forma €983k 
(€128k verkoop woning + €855k RC met SHR, onderdeel claim). Vanaf 2016 €855k 
op de balans; 

�  Voorzieningen:  in FMP  2014 (€2.537m) minus Voorziening de Reigers  (€l,6m) + 
€764k latente belasting = €1.701.Naar de toekomst constant verondersteld; 

�  Overige langlopende  schulden:  in doorrekening €18.478k + correcties €3.276k  + 
€3.054k = €24.808k (blijft constant naar  de toekomst); 

�  Schulden aan  leveranciers en Belastingen en  premies sociale verzekeringen:  was 
€1.371 en €278. Vanaf 2015: €1.335k en €105k. Constant naar de toekomst; 

�  Overlopende passiva: €13,722   €9.998 (embedded derivaten) = €3.724. Op basis 
van inschatting 2015 €4.641, deels gekoppeld aan Opgelopen rente O/G. 

Overig 
�  WOZwaarde  jaarlijkse toename  gelijk aan  inflatie. De  totale WOZ waarde van 

€205m  zal  worden  gebruikt  om  de  dekkingsratio  te  bepalen.  Marktindex  wordt 
gebruikt als index; 

�  Deelnemingen: SHH heeft geen deelnemingen. 
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Bijlage 7: Definities ratio's WSW 

De toelichting op de financial  risks en business risks van het WSW is terug te vinden op de website van 
het WSW: 
https://www.wsw.nl/corporaties/risicobeoordelinq/financialrisks/ 

SHH  is in  de berekening  van de  financiele ratio's  afgeweken van  de berekening door het WSW,  de 
ratio's  zijn  namelijk  op  jaarbasis  berekend,  terwijl  een  aantal  ratio's  door  het  WSW  op  basis  van 
meerdere jaren wordt bepaald (ICR en DSCR).  Daarnaast zijn bij het bepalen van de solvabiliteit  de 
overige langlopende  schulden (gerelateerd  aan de negatieve MW  van de  derivaten), en  de rekening 
courant faciliteit (veronderstelde saneringsbijdrage) buiten beschouwing gelaten. 

ICR  Interest Coverage Ratio (in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) de renteuitgaven op 
het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten). 
DSCR  Debt Service Coverage Ratio (in hoeverre de corporatie in staat is om voldoende 
kasstromen te genereren om, indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemd vermogen te 
kunnen voldoen). 
LTV  Loan to value (meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geexploiteerde 
vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie) 
Solvabiliteit (meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale 
vermogen) 
Dekkingsratio (meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet 
onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen) 

https://www.wsw.nl/fileadmin/user  upload/Risicobeoordelinq/Uitaebreide  uitleq  over  de  beoordelinq 
van  de  financiele  risico  s.pdf 

Voor de exacte berekening van de ratio's die als basis hebben gediend voor de inschatting van de 
benodigde saneringsbijdrage wordt verwezen naar de Excel bijlage bij dit saneringsplan. 
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Bijlage 8: Marktwaarde van het bezit 

Complex  Adres  Marktwaarde  Waarde leeg vrij van \ 

1  Berberishof  Berberisweg 332  3.750.000  3.140.000  2.960.000 
2  Bergweg  Bergwegplantsoen 10382, 390  21.890.000  25.100.000  17.510.000 
3  Brlnktoren  Hoekse Brink  219247, 255  7.520.000  8.650.000  6.020.000 
4  Carnissedreef  Carnissedreef 171  4.630.000  4.160.000  3.700.000 
5  De Evenaar  Vaasahof1616, 75  12.000.000  11.800.000  8.880.000 
6  Gerard Goosenflat  Sigrld Undsetweg / Thomas Mannlaan  25.540.000  32.000.000  20.440.000 
7  Herman Vissershuis  Prins Hendrikstraat 255, 319469  5.970.000  8.250.000  4.780.000 
8  Ijsselburgh  Schlnnenbaan 140544  15.070.000  17.000.000  12.060.000 
9  ljsselzicht  St. Helenabaai  13.330.000  18.900.000  10.660.000 
10  Jan Meertensflat  Van Langendonckstraat  8.550.000  9.850.000  6.750.000 
11  Kleiweg  Kleiweg 310  990.000  770.000  780.000 
12  Kleiweg  Kleiweg 314  1.650.000  1.150.000  1.220.000 
13  Leeuwenhoek  WestKruiskade 54  8.580.000  7.680.000  6.350.000 
14  Nancy Zeelenbergflat  Bevelandsestraat 3038  6.170.000  6.280.000  4.940.000 
15  Oosterwiek  Varnasingel 620  13.670.000  14.700.000  10.940.000 
16  Schiebroekse Parkflat  Berberisweg 418  12.670.000  15.000.000  10.140.000 
17  Prinsenwiek  Prinsenlaan 101195  20.490.000  23.600.000  16.390.000 
18  De Wetering  Loevesteinsingel 55  5.000.000  3.750.000  3.950.000 
19  Zllverlinde  Jupiterstraat 226  5.480.000  5.580.000  4.330.000 
20  Pieter de Hoochweg  Pieter de Hoochweg 110  1.370.000  1.640.000  1.080.000 
21  Mullerpier Parkeren  SintJobsweg 28  180.000  290.000  140.000 
22  Stuifakkers  Briggemandreef 15  1.630.000  1.850.000  1.470.000 Briggemandreef 15 

196.130.000  221.140.000  155.490.000 

Bron: Taxatie DTZ 102016. Peildatum: 172016. 

44 



Bijlage 9: Aanpassingen doorrekeningen scenarioanalyse t.o.v. 
herstructureringsplan 21 november 2016 

Ten opzichte van de doorrekeningen die ten grondslag lagen aan de scenarioanalyse ten 
behoeve van het herstructureringsplan van 21 november 2016 is een aantal 
aanpassingen doorgevoerd in de doorrekeningen aangeleverd door NCCW. Tevens zijn 
bij het bepalen van de indicatieve saneringsbijdrage enkele aanpassingen doorgevoerd in 
de doorrekeningen. 

Aanpassingen berekening saneringsbijdrage: 
1. De indicatieve doorrekeningen  voor het Fusiescenario, het scenario Zelfstandig 
voorbestaan zijn bepaald per  einde 2017 in plaats van ultimo 2016 zoals eerder het 
uitgangspunt was, waarbij de veronderstelde  fusiedatum 112018  is. Activa/passiva 
en kasstroom neutrale fusie zijn tevens berekend o.b.v. de kasstromen  vanaf 2017 en 
2018; 

2. In navolging op  de onder 1 genoemde aanpassing  zijn de kasstroomratio's in het 
Fusiescenario en het  scenario Zelfstandig Voortbestaan bepaald op basis van de 
periode 20172021. Daarmee zijn de gehanteerde gemiddelde procentuele 
financieringslasten, operationele kasstromen en de ingerekende (minimale) 
onderhoudslasten aangepast naar deze periode; 

3. Er is  in de Tegenvallersscenario's rekening gehouden met een mogelijke opeising van 
€19m  Hierbij is rekening gehouden met een verlaagde break  funding 
resterend na de opeising; 

4. Er is een extra buffer  opgenomen van €15m voor onvoorziene tegenvallers  in het 
Tegenvallersscenario zelfstandig voortbestaan  in 2026. De veronderstelling  is dat 
dergelijke tegenvallers mogelijk zijn op  de middellange termijn wanneer SHH 
zelfstandig voort bestaat. In de saneringsbijdrage per  2017 is dit dus niet 
meegenomen; 

5.  De marktwaarde van de derivaten afgesloten  is  bepaald per 3012
2016 a  €24,3m; 

6. De marktwaarde van de rente op de leningenportefeuille is bepaald door Montesquieu 
geupdatet per  31 december 2016 a  €94m (zie bijlage 6). De neerwaartse wijzigingen 
in marktwaarde leiden tot een lagere verwachte saneringsbijdrage. 

7. De benodigde saneringsbijdrage voor 2017 neemt toe van €4,8m naar €5,5m als 
gevolg van de verwachte verkoop van  een woning en enkele operationele 
aanpassingen. 
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Hieronder worden de overige aanpassingen beschreven. 

Doorrekening FMP van NCCW: 
1. Aanpassing  in het aantal  VHE naar typering waardoor de huurinkomsten  in 2016 licht 
zijn toegenomen van €19,838m naar €19,953m. 

2. De indexatie van belastingen en verzekeringen  is aangepast naar  de prijsindex 
conform beoordelingskader. 

3. Er zijn 7 woningverkopen  ingerekend vanaf 2017. Jaarlijks wordt 1 woning verkocht in 
de periode 20172023. In eerste instantie waren in FMP  slechts 5 verkopen 
ingerekend. In de bedrijfswaarde berekening zijn tevens 7 verkopen ingerekend. 

4. De liquide middelen stand is aangepast  naar de daadwerkelijk stand van €882k. De 
beklemming van €5m bij  gelijk gebleven. Daarnaast is sprake van een 
beklemming van €415k, i.v.m. aanhuur contracten, waardoor €467k vrij besteedbaar 
is. 

5. Verder is aansluiting gemaakt met de pro forma balans per einde 2015. Onderstaande 
tabel geeft aan welke aansluitingen zijn gemaakt. 

Balanspost  Waarde ultimo 
2015 

Veronderstelling FMP 

Latente belastinqvordering  €2.694k  Constant 
Overiqe vorderinqen FVA  €213k  Nieuwe post, constant 
Voorraden  €1.091k  Nieuwe post, constant 
Huurdebiteuren  €156k  Constant als % omzet 
Belastingen premies sociale 
verzekeringen 

€147k  Nieuwe post, constant 

Overige vorderingen  €983k  Nieuwe post, €855k per 
2016, constant 

Overlopende activa  €308k  Constant 
Voorzieningen latente 
belastinqverplichtingen 

€1.701k  Constant 

Overiqe lanqlopende schulden  €24.808k  Constant 
Schulden aan leveranciers  €1.335k  Constant 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

€105k  Constant 

Overlopende passiva  €4.641k  Zie bijlaqe 5 
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