Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Woningstichting Sint Antonius van Padua

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 0 3 6 1 7 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Forum 5, 2211 LV, Noordwijkerhout

Telefoonnummer

0 6 2 1 5 2 4 8 0 4

E-mailadres

j.jansen@ws-padua.nl

Website (*)

ws-padua.nl

RSIN (**)

0 0 2 5 2 9 3 2 4
1 7

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R.M. Welzijn

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 111 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Enige bestuurder.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bouwen voor en verhuren van woningen aan mensen met een laag en
middeninkomen. Tevens het verrichten van alle beheeractiviteiten die hier verband
mee houden. Een en ander in nauwe samenwerking met onze belanghouders en
belanghebbenden.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het verhuren en onderhouden van woningen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Huurontvangsten en opbrengsten uit woningverkoop.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Aan het bouwen en onderhouden van de woningen, het aflossen op en het rente
betalen over leningen, organisatiekosten en belastingen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Deze werkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zijn de essentie van de doelstelling.

Tijdelijke overtollige middelen worden op rekening courant en/of spaarrekeningen
ondergebracht, in beide gevallen dagelijks opvraagbaar.

https://www.ws-padua.nl/bestanden/
Ondernemingsplan_Antonius_van_Padua_tekst_definitief_7_september_2020.pdf

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Zie voor het beloningsbeleid van het bestuur de toelichting op de jaarrekening op
bladzijde 97.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie onderstaand de url naar de jaarrekening.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Zie voor het beloningsbeleid van het toezichthoudend orgaan de toelichting op de
jaarrekening op bladzijde 98.
Het beloningsbeleid voor personeel volgt uit de CAO voor Woningcorporaties, zie ook
de toelichting op de jaarrekening op bladzijde 79.

https://www.ws-padua.nl/bestanden/Jrrk_2020_+_verklaring__Woonstichting_Padua.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Vastgoedbeleggingen

€ 380.422.549

€ 366.404.725

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

1.288.340

€

1.091.904

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

701.184

€

760.544

€

264.922

+

€ 382.676.995
Voorraden
Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

€

€

418.374

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

346.991

€
7.461.889

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

+
€

Totaal

306.530

8.227.254

€ 390.904.249

+

1.149.192

€ 229.761.284

€ 203.835.759

€

€

€ 87.561.054

€ 87.467.172

+

+
€ 291.302.931

Egalisatierekening

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€ 63.971.712

€ 76.333.441

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 390.904.249

+

519.082

31-12-2019 (*)

€ 317.322.338

€ 368.557.418

€
€

300.245

31-12-2020

€

1.472.868

8.137.331

45.794

2.850.056

+
€

1.974.804

€ 370.532.222

+

+

+
€ 370.532.222
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

15.244.400

€

15.149.561

Opbrengsten servicecontracten

€

106.938

€

107.568

Minus: Lasten servicecontracten

€

75.338

€

81.241

Overheidsbijdragen

€

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

848.274

€

856.633

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

4.454.308

€

3.799.334

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

3.112.682

€

2.482.812

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

6.860.736

€

8.037.109

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

19.672.587

€

3.093.626

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

11.202

€

20.198

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

18.883.670

€

2.585.818

€

777.715

€

487.610

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-3.975.252

€

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

27.008.633

€

31.549.083

€

-3.736

€

305.135

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€
€

€
23.029.645

€

31.854.218

Opbrengst overige activiteiten

€

€

34.043

Minus: Kosten overige activiteiten

€

€

51.956

€

-17.913

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

576.034

€

499.167

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

191.772

€

119.227

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-2.868.050

€

-3.044.035

I

Totaal resultaat voor belastingen
A+B+C+D+E-F-G+H

€

27.032.240

€

36.698.595

J

Minus: Belastingen

€

1.012.833

€

869.039

K

Resultaat uit deelnemingen

€

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

€
26.019.407

€

35.829.556

Zie onderstaand de url naar de jaarrekening.

https://www.ws-padua.nl/bestanden/Jrrk_2020_+_verklaring__Woonstichting_Padua.pdf

Open

