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Resultaten grondexploitatie 

Het jaarresultaat bedroeg bij jaarrekening 2019 totaal € 1,71 miljoen ter verbetering van onze ver-

mogenspositie. Onderstaande tabel geeft de resultaten op onderdelen weer: 

 

Jaarresultaat 2019Jaarresultaat 2019Jaarresultaat 2019Jaarresultaat 2019        

Omschrijving resultaat:     

Samenw. bedr terr WA vrijval verliesvoorziening BP A18 Noord Doetinchem 1.233.278 (V) 

Samenw. bedr terr WA toevoeging verliesvoorziening BP A18 Zuid Doetinchem 322.986 (N) 

Hofskamp-Oost II Vsv tussentijdse “winstneming” 249.160 (V) 

De Rieze Ulft vrijval verliesvoorziening bedrijventerrein 217.057 (V) 

Afwikkeling nagekomen kosten na afsluiting grondcomplexen 10.069 (N) 

Vrijval verliesvoorziening Woningbouwplanning (Regionale woonagenda) 348.386 (V) 

Totaal resultaat boekjaar 2019Totaal resultaat boekjaar 2019Totaal resultaat boekjaar 2019Totaal resultaat boekjaar 2019    1.1.1.1.714714714714....826 (V)826 (V)826 (V)826 (V)    

 

Onderstaande tabel toont de verwachte eindresultaten (op basis van netto contante waarde met een 

disconteringsvoet van 2 %) per grondcomplex zoals opgesteld voor het MPG 2020 en in vergelijking 

met de MPG 2019. De resultaten voor de MPG 2020 zijn opgesteld op basis van ontwikkelingen die 

zich het afgelopen half jaar hebben voorgedaan en op eventuele hernieuwde inzichten. Met nam de 

Corona-crisis en de mogelijke gevolgen van een (langdurige) recessie voor de komende jaren zijn 

aanleiding om de uitgifte- als ook de exploitatieduur bij te stellen. Dit heeft vooral voor de bedrijventer-

reinen nadelige gevolgen voor het verwachte resultaat. 

 

Resultaten MPG 2020 en resultaten MPG 2019 (Bouwgrond in exploitatie) 

    MPG 2019 MPG 2020MPG 2020MPG 2020MPG 2020    VerschilVerschilVerschilVerschil    

Grondcomplexen project: NCW* 2019NCW* 2019NCW* 2019NCW* 2019    NCW* 2020NCW* 2020NCW* 2020NCW* 2020    (V) (N) Voor(V) (N) Voor(V) (N) Voor(V) (N) Voor----/Nadelig /Nadelig /Nadelig /Nadelig     

60320002 de Rieze V+VI Ulft 543.622 (N) 601.167 (N)601.167 (N)601.167 (N)601.167 (N)    57.545 (N)57.545 (N)57.545 (N)57.545 (N)    

60320003 Hofskamp-Oost II Vsv 533.920 (V) 236.118 (V)236.118 (V)236.118 (V)236.118 (V)    297.802 (N)297.802 (N)297.802 (N)297.802 (N)    

60820002 Hutten-Noord 188.400 (N) 188.854 (N)188.854 (N)188.854 (N)188.854 (N)    454 (N)454 (N)454 (N)454 (N)    

60820003 Centrumplan Ulft 6.498 (N) 11.178 (N)11.178 (N)11.178 (N)11.178 (N)    4.680 (N)4.680 (N)4.680 (N)4.680 (N)    

60820004 Slawijkseweg Netterden 49 (V) 695 (N)695 (N)695 (N)695 (N)    744 (N)744 (N)744 (N)744 (N)    

60820007 Kromkamp Sinderen 311.881 (N) 128.236128.236128.236128.236    (N(N(N(N))))        183.645183.645183.645183.645((((    V)V)V)V)    

* NCW op basis disconteringsvoet          

Bouwgronden in exploitatie 516.432 (N) 694.011694.011694.011694.011    (N(N(N(N))))    177.579177.579177.579177.579    (N)(N)(N)(N)    

 

Het totaal (nadelig) resultaat van alle grondcomplexen is met ruim € 177.000,-- toegenomen t.o.v. 

het MPG 2019.  

Bij de exploitatie van Hofskamp-Oost II In Varsseveld is de verslechtering van het verwachte voorde-

lige resultaat groot. Door toename van de uitgifteperiode en het verwachte uitstel van een aantal 

verkopen is de invloed van de rente door de toename van de rentekosten, het grootst. 

  


