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Inleiding  
In dit jaarverslag komen achtereenvolgens de prestaties van Trudo binnen de zeven 
kernactiviteiten, de financiële resultaten over 2012, Trudo’s vermogenspositie per 31 
december 2012 en de belangrijkste kengetallen aan bod. 
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Kernactiviteiten 
 
De portefeuille van  Trudo bestaat  in totaal uit 9.722 eenheden. Deze zijn 
onderverdeeld in 5.371 huurwoningen en 1.365 overige verhuureenheden (waarvan 
één bedrijfsverzamelgebouw met 114 eenheden), 2.696 Slimmer Kopen® woningen, 
veertien verhuureenheden in het bezit van een BV binnen de Trudo holding (waarvan 
één bedrijfsverzamelgebouw met 125 eenheden) en 39 verhuureenheden van een 
derde partij maar die Trudo beheert.  
 
Trudo’s pallet aan activiteiten bestaat uit fysieke en niet fysieke activiteiten. In totaal 
heef Trudo zeven kernactiviteiten:  
 
1. Verhuur, beheer en leefbaarheid 
2. Bijzondere Klanten 
3. Verkoop 
4. Stedelijke vernieuwing 
5. Uitbreiding 
6. Bijzondere Projecten 
7. Emancipatie 
 
Hieronder de belangrijkste facts & figures van deze kernactiviteiten over 2012.  
 
 
Verhuur, beheer en leefbaarheid 
 
Tabel: Huurvoorraad huurprijsklasse 
Huurprijsklasse Aantal Percentage 
< € 366,37  1.542  28,7% 
€ 366,37 - € 561,98  3.480  64,8% 
€ 561,98 - € 664,66     249  4,6% 
> € 664,66     100  1,9% 
Totaal woningen   5.371  100,0% 

 
Nieuwe verhuringen: 517 in het gehele bezit.  
 
468 huuropzeggingen van wooneenheden (inclusief Bijzondere klanten). De 
mutatiegraad is 8,3 procent (2011: 9,9 procent). 
 
De jaarlijkse gemiddelde huurverhoging bedroeg bij Trudo per 1 juli 2012: 2,0 
procent (inflatie was 2,3 procent). 
 
Bij nieuwe verhuringen van woningen had 97,9 procent van de huurders een 
inkomen beneden de € 40.000.  
 
Inkomensmonitoring Brusselnorm: In totaal hebben we 310 wooneenheden 
verhuurd met een huur onder de € 664,66; 302 van de nieuwe huurders 
(huishoudens) van deze wooneenheden hebben een inkomen onder de € 34.085. 
We hebben de negentig procenteis dus gehaald, ons percentage is 97,4 procent. 
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In totaal hebben we voor 32 urgenten die ons werden toegewezen bemiddeld.  
Met 26 urgenten is een brede intake gehouden. Daarbij wordt gekeken of er, naast 
behoefte aan woonruimte, problemen en kansen zijn in het huishouden, waarmee 
Trudo door de inzet van zijn netwerk dat huishouden vooruit kan helpen.  
 
Herhuisvesting is aan de orde in Woensel West en Kruidenbuurt.  
Fase 1 plan Celsius Woensel-West: Voor 73 huishoudens heeft Trudo de verplichting 
tot herhuisvesting. Eind 2012 hadden 22 huishoudens gekozen voor een nieuwe 
woning in de te realiseren nieuwbouw in Woensel-West (gebied Volta/Galvani). 
Daarmee resteerde een herhuisvestingsopgave van 51 huishoudens die elders 
gehuisvest wilden worden, 39 huishoudens zijn inmiddels elders gehuisvest. Per 
einde 2012 hadden drie huishoudens een aanbieding voor vervangende huisvesting 
en wachtten nog negen huishoudens op een aanbieding.  
Kruidenbuurt: de laatste vier huishoudens zijn in 2012 geherhuisvest. De afgelopen 
jaren zijn in totaal 738 huishoudens in de Kruidenbuurt geherhuisvest. 
Met dertig huishoudens is in 2012 in het kader van herhuisvesting een brede intake 
gehouden. 
 
De huurachterstand van zittende huurders bedroeg aan het einde van 2012 € 
210.815. Dat is 0,8 procent van de totale jaarhuur. 
 
Aantal ontruimingen: 13 woningen en één garage. 
 
In 2012 zijn er 3.765 onderhoudsklachten in behandeling genomen. In totaal werd € 
828.370 uitgegeven, inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2012. Dit is 
exclusief het bedrag van klachtenonderhoud gemeld door bijzondere klanten. 
Het gemiddelde bedrag dat werd besteed aan het verhelpen van onderhoudsklachten, 
bedroeg het afgelopen jaar € 220 per opdracht.  
 
In 2012 werd een bedrag van € 728.910 voor mutatieonderhoud uitgegeven (inclusief 
de lopende verplichtingen op 31 december 2012). De gemiddelde mutatiekosten 
bedroegen in 2012 € 1.410 per verhuring.  
 
Aan kosten voor planmatig onderhoud (inclusief contracten en groenonderhoud) 
hebben we in 2012: € 3.965.277 uitgeven. 
 
Overlast: Per eind 2012 waren van het totaal van 352 meldingen 233  klachten 
afgehandeld; dat is 66,2 procent. Meldingen varieerden van klachten over 
geluidoverlast (88), vervuiling (54), burenruzies (41), hennepteelt (tien), niet 
bewoning/doorverhuur (32) illegale inwoning/onderverhuur (36), drugsoverlast (15), 
tuin en groen (25) en diverse andere oorzaken (51). Binnen die laatste categorie 
vallen onder meer overlast met betrekking tot intimiderend en asociaal gedrag in de 
buurt, misbruik van parkeerplaatsen, bergingen enzovoort. In een aantal gevallen 
ging het om gecombineerde klachten. 
 
Zorghuurders: In 2012 hebben we 211 huurders als zodanig in beeld. De inzet van 
onze medewerkers voor deze groep varieert van een aantal extra telefonische of 
persoonlijke contacten tot het inschakelen van het netwerk. 
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Leefbaarheid: De uitgaven in het kader van leefbaarheid bedroegen in 2012 
€ 598.771. Aan maatschappelijke bijdragen van de inplaatsers in Woensel-West 
hebben we € 226.038 uitgegeven. De totale uitgave leefbaarheid komt hiermee op 
€ 824.809. 
 
Tabel: Aanvragen door bewoners en uitgaven Trudo aan leefbaarheidsfonds 

  Voorzieningen Fysieke 
omgeving 

Sociale 
omgeving Veiligheid Totaal 

 3 aanvragen   3 aanvragen Schone buurt 
 € 1.410   € 1.410 
 4 aanvragen 1 aanvraag  5 aanvragen Fraaie buurt 
 € 2.936 € 568  € 3.504 
1 aanvraag  26 aanvragen  27 aanvragen Gezellige buurt 
€ 2.200  € 31.353  € 33.553 
    0 aanvragen Ontwikkeling en 

Educatie in de 
buurt 

    € 0 

1 aanvraag  12 aanvragen 2 aanvragen 15 aanvragen Jeugd in de 
buurt € 2.200  € 13.573 € 820 € 16.592 

2 aanvragen 7 aanvragen 39 aanvragen 2 aanvragen 50 aanvragen Totaal 
€ 4.400 € 4.346 € 45.494 € 820 € 55.059 

 
Rapportcijfer dienstverlening: nieuwe huurders: 7,9,  klachtenonderhoud: 8,0,  
planmatig onderhoud woning voor uitvoering 6,5 en na uitvoering 7,5. 
 
 
Bijzondere Klanten 
 
Eind 2012 hadden we in totaal 384 eenheden in beheer voor 17 verschillende 
instellingen: Novadic Kentron, Leger des Heils, Stichting De Combinatie, NEOS, 
GGzE, Stichting MAJ, Stichting Sint Annaklooster, Vluchtelingen in de Knel, Archipel 
Lunetzorg, Het Venster, Stichting Barmhartige Samaritaan, Rework, Atlant Groep, 
Stichting Jozua / de Bron, Impegno, Korein Kinderopvang. 
 
In 2012 verhuurden we 25 nieuwe wooneenheden aan diverse organisaties in het 
kader van DOOR! Er werden zestien contracten succesvol omgeklapt naar 
individuele huurcontracten op naam van bewoners. In totaal had ons team 
Bijzondere Klanten daarmee aan het einde van het kalenderjaar 112 wooneenheden 
in beheer voor het project DOOR! Dit is inclusief de wooneenheden van mensen die 
de woning inmiddels op eigen naam hadden gekregen. Eind 2012 woonden 164 
personen in deze wooneenheden.  
 
In 2012 zijn twaalf woningen aan statushouders verhuurd. Voor de huisvesting van 
statushouders (huurcontract op naam) had Bijzondere Klanten aan het einde van het 
kalenderjaar 87 wooneenheden in beheer. Deze panden werden bewoond door 150 
personen. Dit is inclusief de eenheden die we van 2007 tot en met 2009 hebben 
verhuurd in het kader van de generaal pardon regeling.  
 
Eind 2012 had het team Bijzondere Klanten 24 wooneenheden individueel op 
naam in beheer, die werden verhuurd aan in totaal 31 bewoners. Vier van deze 
panden zijn in 2012 verhuurd en negen zijn overgedragen vanuit de Trudowinkel. 
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Uitstroom bij Bijzondere klanten: twintig bewoners in dertien eenheden zijn in 
2012 uitgestroomd naar regulier beheer.  
 
In totaal had ons team Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 622 
wooneenheden in beheer, met een totaal van 727 bewoners.  
 
De huurachterstand van de zittende huurders bedroeg eind 2012 € 12.987. Dit is 
0,5 procent van de totale jaarhuur. 
 
In totaal hebben bijzondere klanten voor € 49.062 aan klachtenonderhoud gemeld.  
De uitgaven voor mutatieonderhoud was met € 140.782 voor de projectpanden.  
 
Rapportcijfer dienstverlening: 8,3  
 
In totaal hebben vier medewerkers van Bijzondere Klanten in het afgelopen jaar circa 
203 huisbezoeken in het kader van woonondersteuning afgelegd.  
 
Werk- en dagbesteding heeft extra aandacht in onze woonondersteuning. En soms 
kunnen we ook iemand aan een baan helpen bij één van onze leveranciers. In 2012 
was dit voor circa 25 het klanten het geval. 
 
 
Verkoop 
 
Onze focus op Slimmer Kopen® heeft ervoor gezorgd dat we in de afgelopen jaren 
4.319 transacties hebben gehad. Deze zijn op te delen in 2.696 eerste verkopen 
van huurwoningen, 847 terugkopen en 776 wederverkopen. In 2012 hebben we 
driehonderd Slimmer Kopen®-woningen verkocht, waarvan 165 voormalige 
huurwoningen en 135 wederverkopen, en hebben we 182 woningen 
teruggekocht. Op 31 december 2012 hadden we een relatie met 2.696 Slimmer 
Kopers. 
 
Rapportcijfers: In 2012 kregen we voor het product Slimmer Kopen® bij de koop een 
8,6. Bij de terugkoop een 7,2. De gekochte woning wordt met een 7,9 beoordeeld. Bij 
terugverkoop geeft men gemiddeld een 8,0 voor de woning.  
De gemiddelde waardering voor de dienstverlening rond verkoop is een 7,9 en voor 
bemiddeling bij de financiering een 8,2. De dienstverlening rondom terugkoop werd met 
een 7,5 beoordeeld. 
 
Toewijzing: 88,9 procent van de huishoudens die in 2012 kochten heeft een inkomen 
onder de € 40.000. 
 
In 2012 hebben we in totaal 27 nieuwbouwwoningen verkocht; dat wil zeggen, 
nieuwbouwwoningen waarvan de koopaktes in 2012 bij de notaris zijn gepasseerd. 
Dit zijn acht Slimmer Kopen® woningen in het project Boterbocht in Steensel 
(verwachte oplevering 2013) en negentien verkopen in Volta Galvani in Woensel-
West (verwachte oplevering eind 2013 en begin 2014).  
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Stedelijke vernieuwing 
 
Trudo heeft bezit in zes stedelijke vernieuwingswijken: Woensel-West, 
Kruidenbuurt, Lakerlopen, Genderdal, Doornakkers, Bennekel-Oost. 
 
Belangrijke strategie van Trudo bij stedelijke vernieuwing is transformatie 
doormiddel van Slimmer Kopen: Lakerlopen (35,1% van de huurwoningen 
verkocht met Slimmer Kopen), Genderdal (24,8% verkocht; in 2012 195 woningen 
opgeknapt), Doornakkers (44,7% verkocht), Bennekel-Oost (41,8% verkocht) 
 
De grootste opgaven voor Trudo liggen in nog in Woensel West en Kruidenbuurt.  
 
Woensel West in 2012:  
• In aanbouw: 104 woningen, vijf woonwerkwoningen en 22 goedkope 

bedrijfsruimtes in  gebied Volta Galvani. 
• Maatschappelijke bijdrage nieuwe huurders. Zie bij emancipatie.  
• Voor de Edisonstraat is in 2011 een prijsvraag uitgeschreven voor het inpassen 

van bijzondere bebouwing en bijzondere functies voor twee hoekpanden aan de 
Edisonstraat. Dat heeft in april 2012 geresulteerd in de selectie van twee 
prijswinnaars. Het is de intentie om de winnende ontwerpen te realiseren. Het 
voornemen is om de komende tien jaar voor alle hoeken een plan te ontwikkelen 

 
Kruidenbuurt in 2012: 
• In 2012 is een nieuw plan voor fase 3 en 4 bedacht. Door de verhuurdersheffing 

worden deze niet in de bedachte vorm uitgevoerd. 
 
 
 
Uitbreiding 
 
Tabel: Wooneenheden in ontwikkeling en in aanbouw in 2012 
 In ontwikkeling In aanbouw Opgeleverd 
Huurwoningen 8 0 0 
Slimmer Kopen® 73 22 0 
Marktconforme koop 0 0 0 
Totaal 81 22 0 

 
In ontwikkeling: Projecten Halfeindschestraat in Leende, De Hoge Regt in Beek en 
Donk, Poelenloop in Knegsel, Vredeoord (aantallen niet meegenomen in 
bovenstaande tabel), Meerhoven Bosrijk (aantallen niet meegenomen in 
bovenstaande tabel). 
 
In aanbouw: Boterbocht in Steensel, Rosheuvel in Eersel, Landhof Zuid in 
Eindhoven (Meerhoven) 
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Bijzondere Projecten 
 
Het industriele erfgoed op Strijp S: Anton, Gerard, Apparatenfabriek, 
Veemgebouw, Machinekamer en Ketelhuis. 
Van de 110.000 vierkante meter BVO die Trudo in totaal in deze gebouwen 
realiseert, betreft ruim 90.000 vierkante meter wonen. Dit is 82 procent van het totale 
te realiseren aantal vierkante meters.  
 
In aanbouw in 2012: 276 lofts in Anton en Gerard. Allen verhuurd. 
Publiekstoegankelijke functies in de plint. 
 
In ontwikkeling: Veemgebouw: foodcourt op begane grond, parkeren op negen 
verdiepingen daarboven, wonen plus een rooftop restaurant op het dak. Dit project 
wordt gefaseerd.  
 
Reeds in exploitatie: 
• Apparatenfabriek: bedrijfverzamelgebouw voor (tijdelijk) goedkope ateliers. Meer 

dan 100 huurders, waaronder: Seat2Meet met recent hun 500.000e bezoeker.Dit is 
een belangrijke publiekstrekker op Strijp S. Caffee Allee op de begane grond.  

• Machinekamer: getransformeerd tot restaurant en retail: belangrijke 
kwartiermaker. 

• Ketelhuis: verbouwd tot horeca / atelierruimte: belangrijke kwartiermaker. 
 
In 2012 hebben 29 huurders van Bijzondere Projecten de huur opgezegd. Daarmee 
bedraagt de mutatiegraad 10,4 procent.  
 
In totaal heeft Bijzondere Projecten 72 eenheden verhuurd.  
 
De huurachterstand van zittende huurders bedroeg eind 2012 € 142.022. Dit is 
3,2 procent van de totale jaarhuur. 
 
De vertrekkende huurders hadden een huurachterstand van € 159.595; 3,6 
procent van de totale jaarhuur. 
 
Aan klachtenonderhoud heeft Bijzondere Projecten in het verslagjaar € 113.426 
uitgegeven.  
 
Aan mutatieonderhoud is € 282.220 uitgegeven. In strikte zin moeten deze kosten 
als initiële investeringskosten gezien worden. Een groot deel van deze mutatiekosten 
zijn in 2010 en 2011 geboekt.  
 
Aan planmatig onderhoud is € 73.197 uitgegeven. 
 
 
Emancipatie 
 
De uitgaven in het kader van Emancipatie bedroegen in 2012 € 285.367.  
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Achter de voordeur: 24 gesprekken in de Kruidenbuurt, 27 in Woensel-West 
 
Activiteiten samen met partners in de Kruidenbuurt: Voor- en naschoolse 
educatie, loopbaanproject, huiswerkklas, leren in de Kruidenbuurt,  T+Huis.  
 
Nieuwe huurders Woensel-West: activiteiten bereiken 150 kinderen, 60 jongeren 
en 80 volwassenen. Een kleine greep: huiswerkbegeleiding, mentoring, 
sportactiviteiten, muziekmaatjes, woordenschat voor kleuters, taallessen, 
knutselclubs, beheer van het Spilcentrum, wijksportvereniging, streetdance etc. 
 
Weekendschool: 60 leerlingen, 3 professionals, 90 gastdocenten en 40 vrijwilligers. 
 
Robin Hood: 50 leerwerkplekken in Horeca: Cruydenhuisch , in de Voortuin,  
Eetalage,, Caffee Allee, Reizende spijzen.   
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Onze resultaten in 2012 
 
Tabel: het resultaat  
Resultaat uit kernactiviteiten 5.511.872  
Resultaat verkoop - 5.135.853  

Mutatie  sociaal vastgoed 
                                

4.130.400  
Mutatie  commercieel vastgoed - 3.888.097  
Mutatie Slimmer kopen                     -3.916.522  
Mutatie projecten in ontwikkeling -23.105.571 
Netto resultaat -26.430.771  
 
‘We behalen een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering’. Zo beloofden we het 
in ons Jaarplan 2012. Zwarte cijfers ‘boven de streep’. En daar zijn we in geslaagd.  
 
Positief resultaat uit kernactiviteiten  
Het resultaat uit onze kernactiviteiten – exclusief de kernactiviteit Verkoop – is 
immers € 5,5 miljoen positief. Dat is de optelsom van voornamelijk huuropbrengsten 
(ca. € 30,5 miljoen) minus personeelskosten, onderhoudskosten, financiële baten en 
lasten en overige bedrijfskosten. Alle kosten van onze kernactiviteiten zijn dus in die 
€ 5,5 miljoen meegenomen, inclusief onze uitgaven voor leefbaarheid en 
emancipatie. De nieuwbouw in het kader van de Stedelijke vernieuwing, Uitbreiding 
en Bijzondere projecten zijn uiteraard niet verdisconteerd in het resultaat. Wel de 
rente en aflossing die daarvoor betaald moet worden.    
 
Boekhoudkundig resultaat Verkoop negatief  
Het boekhoudkundige resultaat uit de kernactiviteit Verkoop is negatief: € 5,1 miljoen.  
Het negatieve boekhoudkundige resultaat komt door het opknappen van de 
Julianastraat en Schubertlaan (€ 3,9 miljoen) en ca. € 1,4 miljoen uit kosten voor 
onder meer bodemonderzoek, technokeuringen, taxaties en makelaardij. De 
opbrengsten van marktconforme verkoop bedroegen in 2012 niet meer dan een 
kleine € 230.000.  
 
Gemeld kan worden dat we met Slimmer Kopen®, ondanks de economische 
recessie, de financiële crisis en de malaise op de woningmarkt een topjaar achter de 
rug hebben. Er vonden maar liefst 573 Slimme transacties plaats; éénderde van alle 
NVM-transacties in Eindhoven!  Het financieel resultaat van deze transacties is 
verwerkt in de cijfers. 
 
4 x waardemutatie 
Ook de waardeveranderingen van het sociaal vastgoed, het commercieel vastgoed, 
Slimmer Kopen en projecten in ontwikkeling wordt meegenomen in de bepaling van 
het resultaat. Dat noemen wij de cijfers ‘onder de streep’. Waarom? Omdat het geen 
daadwerkelijke kasstromen zijn. 
 
Waardeverandering sociaal vastgoed 
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De eerste waardemutatie is de verandering van de waarde van het ‘sociaal 
vastgoed’. Ofwel de schommelingen in waarde van ons bezit aan sociale 
huurwoningen. Toepassing van de accountancy spelregels heeft tot gevolg dat de 
waarde van ons sociaal vastgoed (exclusief desinvesteringen) is gestegen met € 4,1 
miljoen.  
 
Waardeverandering commercieel vastgoed 
De tweede waardeverandering die verwerkt wordt in het resultaat is de 
waardemutatie van het commercieel vastgoed. Die waarde wordt voor de grotere 
objecten bepaald door taxaties van het bezit in verhuurde staat. Die taxaties vielen 
door de verslechterde marktomstandigheden zo’n € 4,5 miljoen lager uit dan het jaar 
daarvoor. Daar staat een aardige meevaller in de vorm van een eenmalige BTW-
teruggave voor de Lichttoren tegenover: € 1,2 miljoen. Het totale rekensommetje 
levert een waardedaling op van circa € 3,8 miljoen.  
 
Waardeverandering Slimmer Kopen 
Sinds de jaarrekening 2011 wordt Slimmer Kopen opgenomen op de balans. Aan de 
debetzijde wordt de koopprijs opgenomen en jaarlijks geïndexeerd met de 
verkoopindex Noord-Brabant. Aan de creditzijde wordt de terugkoopverplichting 
opgenomen. Ook die wordt jaarlijks gewaardeerd. De daling van de marktwaarde van 
ons Slimmer Kopen bezit verminderd met de waardedaling van de 
terugkoopverplichting levert een saldo op van ca. € 3.9 miljoen negatief. 
 
Waardeverandering projecten in ontwikkeling   
Deze post is ruim € 23 miljoen negatief. Dat bedrag is het resultaat van: 
- afboeking van de plankosten uit 2012 (- € 2,2 miljoen) 
- afwaardering van grondposities (- € 24,4 miljoen) en  
- onttrekking aan de voorziening ‘onrendabele top’ (+ € 3,6 miljoen).  
Uit een oogpunt van voorzichtigheid hebben we alle bestaande en nog te verwerven 
(contractueel verplicht) grondposities afgeboekt naar € 0. Zo zijn alle risico’s – zo al 
aan de orde – uit de ontwikkelposities afgedekt. 
 
Ontwikkelposities die we niet hebben afgeboekt zijn de projecten VoltaGalvani en 
Landhof Zuid. De landbouwgronden in Best en Lungendonk zijn op € 5/m² 
gewaardeerd.         
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De vermogenspositie van Trudo per 31 december 2012 
 
Tabel: De vereenvoudigde geconsolideerde balans 
Balans –debet   
Immateriële vaste activa 13.500 
   
Sociaal vastgoed in exploitatie 271.409.485 
Commercieel vastgoed in exploitatie 79.447.897 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 28.302.697 
Onroerende zaken t.d.v. eigen exploitatie 3.726.965 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 296.045.401 
Totaal vastgoed 678.932.445 
   
Financiële vaste activa 6.150.627 
Voorraden 1.812.172 
Vorderingen 4.725.965 
Liquide middelen 18.261.257 
Totaal 709.895.966 
 
Balans- credit   
Groepsvermogen 181.340.523 
Voorzieningen 63.458.572 
Langlopende schulden 158.246.837 
Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden 290.993.389 
Kortlopende schulden 15.856.645 
Totaal 709.895.966 
 
 
De debetzijde 
 
Aan de debetzijde van de balans staat de waarde van het sociale vastgoed, het 
commerciële vastgoed, Slimmer Kopen en projecten in ontwikkeling. Bij elkaar 
opgeteld is dat ca. € 678 miljoen. Elk onderdeel heeft zijn eigen 
waarderingsmethodiek.  
 
De creditzijde 
 
De creditzijde behoeft meer uitleg, met name de posten langlopende leningen, 
voorzieningen en de terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden. 
 
Langlopende leningen  
De omvang van het vreemd vermogen binnen Stichting Trudo bedroeg 
€ 123.173.337, tegen een gemiddelde rente van 3,53%. Zonder derivaten of andere 
risicovolle constructies. Dat is per verhuureenheid € 18.000.  
Binnen Trudo Holding BV is ca. € 35 miljoen geleend tegen een variabele rente. Het 
renterisico van de variabele rente is afgedekt door middel van renteswapcontracten.  
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In totaal is € 158 miljoen geleend. Daar staat een WOZ waarde tegenover van € 932 
miljoen. 
 
Voorzieningen  
Een volgende post aan de creditkant is de post ‘Voorzieningen’: € 64,1 miljoen. Dat 
is de oorlogskas voor nieuwe projecten. Het bedrag is opgebouwd uit € 48,5 miljoen 
als ‘voorziening onrendabele investeringen’. Met die voorziening boeken we na de 
oplevering van een sociale huurwoning in één keer de onrendabele top af van de 
investering af over de gehele verwachte economische levensduur. De exploitatie van 
een sociale huurwoning is onrendabel daar de huurprijs van de woning niet dekkend 
is voor de kosten. 
 
Verder is € 15,6 miljoen gereserveerd voor aangegane verplichtingen tot aankoop 
van grondposities in de toekomst.  
 
Terugkoopverplichting woningen verkoop onder voorwaarden 
Die post heeft betrekking op de woningen die met het label Slimmer Kopen verkocht 
zijn. Die post bedraagt € 290 miljoen.  
 
Hier is een toelichting op zijn plaats, aangezien de term ‘terugkoopverplichting 
verwarring schept. ‘Trudo heeft met Slimmer Kopen® nooit een terugkoopplicht. De 
koper heeft een aanbiedingsplicht en Trudo heeft een voorkeursrecht. Ook al maken 
we daar in de praktijk altijd gebruik van, we zijn op geen enkele wijze verplicht om 
terug te kopen. En indien we een Slimmer Kopen woning niet terugkopen heeft dat 
geen invloed op de waarde aan de debetzijde van de balans, daar in dat bedrag de 
verstrekte korting niet is meegenomen. De nieuwe accountancyregels verplichten 
ons Slimmer Kopen® op deze manier op de balans op te nemen.     
 
 
Belangrijkste kengetallen 
 
Resultaat 2012  
Wanneer we nu de rekenmachine op dit alles loslaten, krijgen we over 2012 een 
netto resultaat van € 26.430.771 negatief. Dat resultaat wordt in belangrijke mate 
veroorzaakt door het afboeken van alle ontwikkelposities op € 0,-. 
 
Solvabiliteit 
Alle verandering in het resultaat en de debet en creditzijde van de balans leiden tot 
een solvabiliteit van 28,5%. Zonder de post ‘Terugkoopverplichting woningen 
verkoop onder voorwaarden’ – die zoals gezegd enkel uit boekhoudkundige 
verplichtingen op de creditzijde van de balans staat – komen we uit op een 
solvabiliteit van 43,2%.  
 


