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Raad van Commissarissen
mr. J.M. van Noort, voorzitter
drs. A.F.R. Jochems
dr. J.J. Bos
drs. M.H.J. Blott
dhr. H. Pieters
drs. A.E.M. de Jong

Directie
de heer drs. J.A. Blom

Financiële administratie
mevrouw Th.M. Willard

Bouwkundige zaken
mevrouw ir. J. van Boxtel
de heer J.A.M. van Rijn
de heer ir. T. Louisse

Landhuis Oud Amelisweerd
mevr. L. Walrave

Verhuur
de heer drs. J.A. Blom

Adres
Doelenstraat 40 3512 XJ Utrecht 030 231 2692
ums@stadsherstel-utrecht.nl www.stadsherstel-utrecht.nl
ingeschreven in het handelsregister van de KvK van Utrecht onder nummer 30074779

Accountant
Van Ree Accountants Nieuwegein

Bankiers
Rabobank Utrecht – rekeningnummer NL83 RABO 0360214657
ING bank Utrecht – rekening nummer NL42 INGB 0666577056
Triodos Bank Zeist – rekeningnummer NL25 TRIO 0198507178

Legaten en schenkingen
Indien u onze zorg voor het Utrechtse erfgoed zou willen ondersteunen door middel van een
legaat of schenking, dan verzoeken wij u dit te doen ten name van de Stichting Stadsherstel
Droste Fonds. Langs die weg zal over een legaat of schenking geen schenkings- of successierecht
worden geheven en kan een schenking aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Het rekeningnummer van de Stichting Stadsherstel Droste Fonds te Utrecht is
NL90 ABNA 0833673297. Voor meer informatie kunt u opnemen met Johan Blom, 030 231 2692.
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Aan de aandeelhouders van
De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel nv
Bij het schrijven van dit voorwoord lijkt het er op dat aandeelhouders, directie en raad van commissarissen elkaar eindelijk weer fysiek kunnen ontmoeten; wellicht met inachtneming van wat
maatregelen en natuurlijk met gezond verstand. Niettemin laat de corona-crisis wel haar sporen
na bij onze huurders van met name bedrijfsruimten. Daar waar de huurders problemen hebben
bij de betaling van de huur blijft de inzet van de directie erop gericht om daar waar nodig met
deze huurders maatwerkafspraken te maken.
In het directieverslag vindt u een uitgebreide beschrijving van de inspanningen van Stadsherstel
om het landhuis Oud-Amelisweerd beschikbaar te stellen ten behoeve van een steeds weer wisselende museale invulling. Ook met het project van Paleis Lofen is in 2021 een verdere stap naar
voren gemaakt om de festiviteiten van 900 jaar stadsrechten voor de stad Utrecht mede vorm
te geven. Het zijn niet of nauwelijks renderende projecten maar voor de stad Utrecht en haar
inwoners van evident belang.
Ook al lukt het niet steeds om ingewikkelde projecten naar ons toe te trekken, toch lukt het
Stadsherstel om bijzondere verwervingen te doen. Het voormalige ‘De Gruyter-pand’ is daarvan
een voorbeeld en het kleurhistorische onderzoek biedt een basis voor het in weer originele kleuren neerzetten van dit pand in het staatbeeld.
Ondanks de neerwaartse druk op de huurinkomsten (corona) en de opwaartse druk op de kosten
(scherp gestegen onderhoudsprijzen) blijft Stadsherstel een in financiële zin gezonde club. Voor
het verslagjaar 2021 wordt voorgesteld om het dividend vast te stellen op 5 %.
De raad van commissarissen is trots op het resultaat dat medewerkers en de directie van Stadsherstel dit verslagjaar hebben neergezet.
mr. J.M. van Noort, voorzitter Raad van Commissarissen
Utrecht, 28 maart 2022
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Verslag van de directie 2021

Het De Gruyter-pand
aan de Bemuurde
Weerd OZ 3 waarvan
het buitenschilderwerk
na kleurhistorisch
onderzoek is hersteld.
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Resultaat en financiën
De contractuele huuropbrengsten stegen in 2021 ten opzichte van 2020 met 7,7%, voornamelijk
als gevolg van (beperkte) indexeringen en de toevoeging van Bemuurde Weerd OZ 3 en Gasthuis
Leeuwenbergh (de eerste twee jaar waren in dit pand huurvrij). De portefeuille kende in het
afgelopen jaar uitsluitend enige mutatieleegstand.
De bedrijfskosten stegen met 9% ten opzichte van 2020, voornamelijk als gevolg van het aanvangsverlies op het Landhuis Oud Amelisweerd en de boeking van meer reguliere, niet geplande
onderhoudslasten direct ten laste van de winst in plaats van ten laste van de voorziening.
In 2021 heeft Stadsherstel met betrekking tot het Landhuis Oud Amelisweerd een aanloopverlies
van afgerond € 43.000,– gedragen. De Stichting Landhuis Oud Amelisweerd, die de openstelling
en programmering verzorgt, hoopt vanaf het boekjaar 2022 voldoende fondsen en eigen inkomsten te kunnen werven, zodat alle kosten van Stadsherstel kunnen worden vergoed.
Evenals in 2020 hebben wij in 2021 een afboeking opgenomen van huurachterstanden die vanwege de corona-maatregelen waarschijnlijk niet meer kunnen worden geïnd.
De rentelasten daalden in 2021 opnieuw, vanwege de oversluiting van de lening van Triodosbank
naar Rabobank per 1 april.
Wij hebben in 2021 afgerond € 730.000,– uitgegeven aan planmatig en klachtenonderhoud;
dat is na aftrek van subsidies en verrekende btw. Dat is opnieuw meer dan in het voorgaande
boekjaar, met als oorzaak de uitbreiding van de portefeuille, maar ook de forse prijsstijgingen.
De onderhandelingspositie van bouwbedrijven wordt in deze marktomstandigheden alsmaar
sterker, tegelijkertijd zijn hun prijsstijgingen vaak onvermijdelijk als gevolg van een personeelstekort en de prijsstijgingen van materialen.
Indien wij het bedrijfsresultaat beoordelen, niet lettend op incidentele afwaarderingen, dan zien
we dat zowel in 2020 als in 2021 de gestegen huuromzet niet resulteerde in een hogere winst,
met name vanwege de huurderving als gevolg van de corona-crisis en de stijgende onderhoudslasten. De eerste factor hopen wij in 2022 achter ons te kunnen laten. De tweede factor zal
voorlopig aanhouden. Dat neemt niet weg dat een jaarlijkse winst voor belasting van ruim meer
dan een miljoen euro vooralsnog blijvend lijkt te zijn.

Huurzaken
Tweeëntwintig woningen werden na opzegging opnieuw verhuurd (9,3%). Leegstand was ook bij
mutaties beperkt. De vraag naar onze woningen blijft ruim voldoende.
In 2021 is door de Rijksoverheid besloten dat voor de sociale huurwoningen geen huurverhoging mocht worden toegepast. Om een idee te geven van de financiële consequentie van deze
maatregel: indien wij hetzelfde percentage als in 2020 zouden hebben toegepast (2,3%) zou dit
in 2021 afgerond € 23.000,– extra huurinkomsten hebben opgeleverd; dit effect herhaalt zich
uiteraard voortaan jaarlijks. Na tien jaar is dit gemis bij een indexering van gemiddeld 2,3%
opgelopen tot ruim € 250.000,–.
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Het De Gruyter-pand
in de steigers.
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De toegepaste indexering voor vrije sector-woningen en bedrijfsruimten bedroeg per 1 januari
2021 1,1%, per 1 juli 2021 2%. De verhuurderheffing bedroeg in 2021 € 90.599,–. In het recente
regeerakkoord is een afschaffing van deze belasting opgenomen; met ingang van 2023.
De bedrijfsruimten kenden geen leegstand noch mutaties en vormden 35% van de totale omzet.
Zoals bekend kwam de coronapandemie in 2021 niet tot een einde en was er eind 2021 ook nog
geen helder perspectief. Dit had tot gevolg dat we onze gesprekken c.q. onderhandelingen met
huurders, die als gevolg van de opeenvolgende lockdowns een huurachterstand opbouwden,
niet konden afronden.
In de loop van het jaar hebben gerechtelijke uitspraken, tot en met de Hoge Raad, een juridisch
kader geschapen voor het al dan niet moeten verlenen van huurkortingen bij gedwongen tijdelijke sluiting of een direct corona-gerelateerd wegvallen van vraag. Dat neemt niet weg dat de
beschikbaarheid van staatssteun niet voor elk bedrijf identiek werkt. Wij proberen maatwerk te
leveren, zodanig dat huurders, die voldoende winstgevend perspectief hebben, huurder kunnen
blijven. Van onze 45 huurders van bedrijfsruimten ondervinden 19 huurders gevolgen van deze
pandemie.

Onderhoud en restauratie
Met betrekking tot Bemuurde Weerd OZ 3, het voormalige ‘De Gruyter-pand’, dat wij 31
december 2020 verwierven, hebben wij in 2021 een kleurhistorisch onderzoek laten uitvoeren
door Lynn van Rijnsoever, zodat wij het buitenschilderwerk konden laten uitvoeren in historisch
verantwoorde kleuren.
Naar Villa Sandwijck is zowel een kleurhistorische onderzoek, als een bouwhistorisch onderzoek
uitgevoerd; beide worden begin 2022 afgerond. In 2023 zal de buitenzijde worden geschilderd.
Het bouwhistorisch onderzoek lieten we niet uitvoeren met het oog op een restauratie; dit hoort
bij onze taak als erfgoedbeheerder. De indeling van het pand is en blijft origineel.
Wij zullen deze onderzoeken op onze website publiceren.
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De vervanging van de
hellingbaan op het
Molenerf De Ster.

Zoals bekend is onze portefeuille bouwkundig goed op orde. Elk jaar zijn er toch enkele bijzondere werken die in het oog springen, zoals in 2021 de vervanging van de hellingbaan op het
Molenerf De Ster. Via deze hellingbaan worden boomstammen vanuit het water de zagerij in
gesleept.
Wij hebben ons voorgenomen extra inspanningen voor te bereiden op het gebied van duurzaamheid. Dit zal in eerste instantie vooral het geleidelijk aanbrengen van dubbele beglazing betreffen. Dat is een maatregel die lange tijd werd vermeden vanwege een niet gewenste aanpassing
van monumentale ramen. Inmiddels zijn hiervoor meer mogelijkheden beschikbaar. Wat betreft
de centrale verwarming geldt dat 24% van onze portefeuille is aangesloten op de stadsverwarming. Voor de overige panden onderzoeken wij twee opties: aansluiten op de stadsverwarming
of voorzien van nieuwe electrische toesteltypes, zodanig dat de rest van de installatie ongewijzigd kan blijven.
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Foto uit circa 1948 van het Landhuis Oud Amelisweerd, de tijd dat het landhuis bewoond werd door de familie De Wijs
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Verwervingen en beleid
Detail uit het Chinese
papierbehang uit de
achtiende eeuw in een
van de kamers van
Landhuis Oud Amelisweerd.

In augustus 2021 passeerde de notariële overdracht van het Landhuis Oud Amelisweerd, tegen
€ 1,– voor een periode van tien jaar. Naar de bouwhistorie, het interieur, het behang en het
omliggende landgoed is in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan. Wij willen de beschikbaarheid van deze gegevens verbeteren, door de vele aanwezige deelonderzoeken samen te
voegen. In dit verband werkt de Stichting Landhuis Oud Amelisweerd aan een plan voor de ontwikkeling van een online platform waarop de geschiedenis van het landhuis tot leven gebracht
zal worden. Dit verloopt voor een deel in samenwerking met het Centraal Museum, het Museum
Volkenkunde en het Netwerk Digitaal Erfgoed. De bedoeling is deze methodiek ook toepasbaar te
maken voor andere culturele en erfgoedorganisaties. Dit project wordt mede gefinancierd door
het Cultuur Innovatie Fonds van de Provincie Utrecht.
In 2022 zullen wij twee onderzoeken initiëren, die naar wij hopen kunnen resulteren in een
presentatie in het landhuis. Deze onderzoeken beogen de beschreven geschiedenis van het landhuis en het behang uit te breiden naar “de gewone mensen erachter”: de achtergrond, leef- en
werkomstandigheden van ten eerste de makers van het behang in de ateliers in het 18e eeuwse
Kanton, en ten tweede de pachters, boeren en personeelsleden van het landgoed. De verhalen
van de vroegere adellijke eigenaren van het landgoed zullen wij niet terzijde leggen, maar de
verhalen van hun ondergeschikten kunnen het historische beeld completer en de presentatie
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sprekender maken. Wij zullen hierin samenwerking zoeken met de Stichting Samenwerkende
Kasteelmusea.
Het landhuis kent geen restauratieopgave. Onze verplichting, geformuleerd in de erfpachtakte,
is tweeledig: ten eerste goed onderhoud en beheer teneinde dit 18e eeuwse erfgoed, inclusief
het bijzondere Chinese en Hollandse papierbehang, te conserveren, ten tweede het organiseren
van exposities, minimaal 150 dagen per jaar, op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis.
Het lijkt alsof wij ons hiermee in een rol van culturele ondernemer hebben laten duwen, in
zekere zin is dat ook zo, maar dit ligt genuanceerd. Zoals eerder betoogd is de rol van erfgoed
organisaties als de onze niet meer beperkt tot het redden van gebouwen. Wij worden ook geacht
bestemmingen te kiezen waar de maatschappij plezier aan heeft. Wij worden geacht conform
het Europese verdrag van Faro te zorgen dat burgers waar mogelijk toegang hebben tot ons
erfgoed, zodat dit een verbindende factor kan zijn in de samenleving.
Het Landhuis laat twee factoren samenwerken: veel inwoners van stad en provincie willen graag
dat het gebouw behouden blijft en bezocht kan worden, en de samenwerking met meerdere
partners zorgt ervoor dat dit inhoudelijk interessant wordt en dat daarvoor middelen kunnen
worden gegenereerd.

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel Jaarverslag 2021

Eén van de twintig in
het Landhuis geëxposeerde eindexamenwerken van modestudenten
van de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht
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Dit gebouw kan vanwege alle conserverende beperkingen nauwelijks anders dan met een
museale functie opengesteld worden. Hiervoor is cultureel ondernemerschap nodig. Het meest
minimale argument voor deze culturele functie ligt in de noodzaak van het behoud van het
gebouw met het 18e eeuwse papierbehang. Langdurige leegstand zou dit erfgoed langzaam
maar zeker kapotmaken. Bijvoorbeeld onze collega’s van Stadsherstel Amsterdam hebben veel
monumenten in portefeuille, die langs een culturele invulling voor publiek opengesteld worden.
Hun praktijk laat zien dat dit niet alleen helpt de gebouwen in stand te houden maar ook een
steeds groter publiek te interesseren voor monumentaal erfgoed.
Voor de organisatie van de openstelling werkt Stadsherstel met de Stichting Landhuis Oud Amelisweerd, die exposities zal organiseren. Niet op grond van een collectie (behalve het 18e eeuws
behang) of een éénduidige museale identiteit, maar exposities die vormgegeven en gedragen
worden door wisselende externe partijen: culturele instellingen, scholen, universiteit en individuele makers. Directeur en bestuur van de stichting laten zich voor de inhoudelijke programmering adviseren door een programmaraad, die bestaat uit kundige vertegenwoordigers van het
Utrechtse culturele bestel. Stadsherstel zal de zakelijke directie voeren.
De diversiteit van de betrokken makers en hun expositieaanbod zal ook zorgen voor een diversiteit onder bezoekers. Bij de van augustus tot en met oktober 2021 op een korte termijn en
daardoor enigszins geïmproviseerd georganiseerde exposities van de Hogeschool voor de Kunsten, de Kunstuitleen en de Stichting Galatea, kregen we een eerste indruk van de dynamiek die
een combinatie van verschillende partners veroorzaakt. De komende jaren zullen het Centraal
Museum en de Hogeschool voor de Kunsten vaste partners zijn in de programmering; dat levert
een combinatie op van gerenommeerde kunstenaars en jonge debuterende makers.
Wij hebben dus niet een nieuw traditioneel museum opgericht, maar een platform waarin
werk, inbreng, initiatieven en financiële middelen door meerdere partners worden ingebracht.
De regie vanuit de stichting, ondersteund door een ervaren programmaraad, zorgt er voor dat
de programmering niet richtingloos wordt.
Het mogelijke succesgeheim van dit project ligt in het gecoördineerd ruimte bieden aan anderen. Door de inspanningen te verdelen onder partners en exposanten kan de organisatie van de
Stichting Landhuis Oud Amelisweerd sober zijn: een parttime directeur en professioneel doch
onbezoldigde bestuur en programmaraad.
Wij zien hierin een goed voorbeeld van het behouden van erfgoed, zodanig dat de samenleving
hiervan optimaal profiteert. Het Landhuis zal niet, zoals bij onze overige panden, een beeld
geven van een jaarlijkse stijgend rendement en waarde. De fondsenwerving door de Stichting
Landhuis Oud Amelisweerd (beoogd € 129.000,– per jaar) is erop gericht dat de Stichting alle
kosten van Stadsherstel kan vergoeden. Zekerheid hieromtrent is er ten tijde van de opmaak
van dit verslag nog niet. Maar wij zijn van mening dat het belang van dit erfgoed enig risico
rechtvaardigt.
Verder hebben wij samen met de Stichting Domunder in 2021 de kelders van het voormalige
Paleis Lofen aangepast, zodanig dat hier vanaf juni 2022 publiek ontvangen kan worden.
Op 2 juni 2022 is het 900 jaar geleden dat op deze plek Bisschop Godebald aan Utrecht stads
rechten verleende, onder druk van Keizer Hendrik V, de toenmalige bewoner van Paleis Lofen.
De kosten voor Stadsherstel zijn in dit project beperkt; minder dan € 4.000,– per jaar. Domunder
heeft voor fondsenwerving gezorgd ten behoeve van de herindeling en inrichting.
Vorig jaar meldden wij dat wij een deel van deze kelders huren van de Gemeente Utrecht, waarbij het doel is uiteindelijk de volledige beschikking te verwerven. In augustus 2021 hebben wij
een hiernaast en onder Domplein 16 gelegen kelder verworven voor € 20.000,–. Deze kelder zal
voorlopig als opslagruimte bij de museale Lofen-kelders functioneren. Voor deze kelders geldt
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hetzelfde als voor het Landhuis: geen rendement zoals wij gewend zijn, maar wel van grote betekenis als Utrechts erfgoed.
In 2021 hebben wij een schetsplan en een aankoopvoorstel ingediend voor een gebouw van
circa 2.500 m2 van Altrecht aan de Agnietenstraat. Vanwege de enorme behoefte aan betaalbare
huurwoningen waren wij van mening hiervoor geen andere bestemming te moeten kiezen. Dit
onroerend zou verkocht worden via een openbare inschrijving.
De geschatte bouwkosten en de door ons beoogde lage huurprijzen zorgden ervoor dat wij niet
een voor de verkoper acceptabele prijs konden bieden. Deze verkoop behoeft goedkeuring van de
Nederlandse Zorgautoriteit; de verkoopprocedure dient daartoe transparant te zijn. De hiervoor
benodigde taxatie was begrijpelijkerwijs niet gebaseerd op een woonbestemming in de sociale
of midden-dure huurklasse.
Het kiezen van een woonbestemming in dit huursegment, dan wel een andere maatschappelijk
relevante bestemming zoals cultuur, blijft onze doelstelling. De realiteit is wel dat dit zonder ook
zakelijke medewerking van de verkoper nauwelijks nog mogelijk is. Villa Sandwijck, Landhuis
Oud Amelisweerd en Gasthuis Leeuwenbergh zijn aankopen geweest waar de verkopers onze
beoogde bestemming onderschreven en bereid waren de verkoopvoorwaarden daarop af te
stemmen.
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Prent uit 1866 van een
deel van de zuilenrij in
Paleis Lofen.
Lofen was een palts
die keizer Hendrik III
rond 1040 in Utrecht
aan de burcht Trecht
liet bouwen. Het was
gesitueerd tussen het
huidige Domplein en de
Oudegracht en grensde
aan de immuniteit van
het geestelijk gebied
binnen de burcht. De
huidige ingang bevindt
zich aan de Vismarkt.
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De gerestaureerde
buitenruimte op het
bastion van Sonnenborgh in Utrecht (de
voormalige sterrenwacht, nu sterrenkundig
museum in Utrecht).

Beheer in opdracht van derden
Ook in 2021 heeft de vennootschap in opdracht van vijf stichtingen (Fundatie De Eleëmosynae
van Oud-Munster, Fundatie Sint Margaretenhof, Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van
Hoogelanden, Fundatie Tullingh’s Stichting en de Stichting KF Hein Fonds Monumenten het
beheer gevoerd over 37 monumentale woningen en bedrijfsruimten in Utrecht.
In 2021 hebben wij voor het KF Hein Fonds Monumenten de restauratie begeleid van de buitenruimte op het bastion van Sonnenborgh in Utrecht (de voormalige sterrenwacht, nu sterrenkundig museum in Utrecht).
Verder hebben wij in 2021 het planmatig onderhoud georganiseerd van Utrechtse panden van
Kees Eijrond, waaronder De Winkel van Sinkel.

Kantoor/ organisatie
In 2021 hebben wij Lotte Walrave in dienst genomen voor twee dagen per week; in 2022 vermoedelijk uit te breiden naar drie dagen per week. Wij lenen haar uit aan de Stichting Landhuis
Oud Amelisweerd. De bedoeling is dat haar kosten uit de exploitatie van het landhuis vergoed
zullen worden.

Vooruitblik 2022
In 2022 hopen wij de effecten van de corona-pandemie achter ons te kunnen laten. Ten tijde van
de opmaak van dit jaarverslag zijn nog geen grote investeringen voorzien.
Johan Blom, directeur
28 maart 2022
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Balans per 31 december 2012 na winstbeJaarrekeningstemming
2021
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Balans per 31 december 2021 na voorstel winstverdeling (in euro’s)
31-12-2021
31-12-2020
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa
Inventaris			
2.300
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbelegging in exploitatie			
Financiële vaste activa 			
Latente belasting vorderingen
10.381
Overige vorderingen
5.589

24.385.199

24.231.612
10.412
10.487

15.970
Vlottende activa					
Vorderingen
Debiteuren
177.641
68.824
Belastingen en premies sociale
verzekeringen		
87.902
–
Overige vorderingen en
overlopende activa
9.702
23.578
  
			
275.245
Liquide middelen 			

–

640.090		

20.899

  

92.402
599.648

Totaal activazijde

   25.319.623
24.944.561
31-12-2021
31-12-2020
Passiva					
Eigen vermogen					
Geplaatst kapitaal
9.022.900
9.022.900
Overige reserves
5.267.391
4.824.668
14.290.291
13.847.568
Voorzieningen					
Voorziening voor latente
belastingverplichtingen
653.009
674.181
Overige voorzieningen		
1.073.014
1.076.553
			
1.726.023		
1.750.734
Langlopende schulden
Schulden aan banken
7.717.965
6.769.132
Overige schulden		
526.000
526.000
8.243.965
7.295.132
Kortlopende schulden
Schulden aan banken		
121.167
109.514
Crediteuren
66.607		
48.942
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
11.326
48.665
Overige schulden en overlopende passiva
860.244		 1.844.006
			
1.059.344		
2.051.127
Totaal passivazijde			
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25.319.623		

24.944.561

Winst- en verliesrekening over 2021 (in euro’s)
2021

2020

Huuropbrengsten
3.071.326
2.852.076  
Overige bedrijfsopbrengsten 		
164.359		
86.883   
			
3.235.685		 2.938.959  
Personeelskosten
393.189
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en
vastgoedbeleggingen
68.783
Waardevermindering vastgoedbeleggingen		
–
Overige bedrijfskosten
1.395.127
			
Bedrijfsresultaat			
Rentebaten
413
Rentelasten
      –191.775
Financiële baten en lasten			
Resultaat voor belastingen			
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen			

332.191  

16.278  
216.160
1.267.465
1.857.099		 1.832.094
1.378.586		 1.106.865  
655  
–235.412
–191.362		
–234.757
1.187.224		
872.108
–326.364
–258.677
860.860		
613.431  
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Kasstroomoverzicht over 2021 (in euro’s)
2021
2020
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat			
1.378.586		
1.106.865
Aanpassingen voor:					
Afschrijvingen		
68.783		
16.278  
Overige waardeveranderingen van
immateriële, materiële vaste activa
en vastgoedbeleggingen		
–		
216.160
Mutatie voorziening groot onderhoud
–3.539
–140.728
		
65.244
91.710
Verandering in werkkapitaal					
Mutatie van debiteuren		
–108.817
–12.878
Mutatie belastingen en premies
sociale verzekeringen		
–19.088
–		
Mutatie overige vorderingen en
overlopende activa		
13.876
–7.218
Mutatie overige schulden en
overlopende passiva 		
–558.181
421.940
				     –672.210
401.844
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			
Ontvangen interest		
413
Betaalde interest		
–225.955
Betaalde winstbelasting		
–449.904
				

771.620

1.600.419
669
–231.220
–1.091.967

–675.446

–1.322.518

Kasstroom uit operationele activiteiten		
96.174
277.901
					
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa
–2.605
–
Investeringen in vastgoedbeleggingen
–222.065
–1.605.338
Mutatie financïele vaste activa		
4.898  		
5.628
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
–219.772
–1.599.710
			
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Betaald dividend		
–795.627
–14.343
Verstrekking lang vreemd vermogen
–
1.200.000		
Aflossing lang vreemd vermogen		
960.486
–127.631		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
164.859
1.058.026
Mutatie mutatie geldmiddelen		
Verloop mutatie geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het begin van de
periode			
Afname van geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het einde van de
periode			
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   41.261
2021 		

–263.783
2020

599.648
41.261

863.431
–263.783

640.909  

599.648

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel nv is feitelijk en statutair gevestigd op Doelenstraat 40,
3512XJ te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30074779.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel nv betreffen zowel het verhuren van
(monumentale) panden als het restaureren van de panden.

Informatieverschaffing over continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
directie van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
In het boekjaar is een schattingswijziging doorgevoerd met betrekking tot de bepaling van de
restwaarde van vier vastgoedbeleggingen. Dit leidt tot hogere afschrijvingskosten van circa
€ 42.000 per jaar. Voor een nadere toelichting op de schattingswijziging wordt naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen verwezen.

Algemene grondslagen voor de verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek
2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen historische kosten, tenzij
in de onderstaande toelichting anders is vermeld.
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. De presentatie in de vergelijkende cijfers is aangepast voor
zover dit leidt tot een verbetering van het inzicht.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd en
daarna tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De verwerking van kosten van herstel en groot onderhoud
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van
het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden
van groot onderhoud verloopt.

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of
waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd
en daarna tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs bestaan uit de som van de aankoopprijs, de restauratiekosten en de geactiveerde rente tijdens de restauratie verminderd met subsidies.
Op de vastgoedbeleggingen worden bijzondere waardeverminderingen toegepast als de realiseerbare waarde op balansdatum lager is dan de boekwaarde.
De bijdragen in het interieur worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd
en daarna tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.

Financiële vaste activa
De vorderingen en leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en
voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens
fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen
anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor
zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van
de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn
vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op de contante waarde, rekening houdend
met een rekenrente van 5%.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen voor belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze
jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de
tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op de contante waarde, rekening houdend met een
rekenrente van 5%.

Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze
lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening
wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die
telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
De voorziening is bepaald aan de hand van de meeste recente onderhoudsplannen met een onderhoudsperiode van 10 jaar. Bij de bepaling van de dotatie is rekening gehouden met eventuele
onderhoudssubsidies.

Langlopende schulden
Langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording
De omzet uit huuropbrengsten omvat de maandelijkse huren die worden ontvangen naar aanleiding van de overeengekomen huurcontracten. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen aan
derden in rekening gebrachte managementfees, entreegelden, beheervergoedingen en wachtlijstopbrengsten. Onder de overige bedrijfsopbrengsten is tevens in het boekjaar een incidentele
bate inzake de vrijval van de schuld borg verantwoord.

Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst‑en‑verliesrekening.
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Pensioenlasten
De vennootschap heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De pensioenregeling
is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en is naar zijn aard
een toegezegde pensioenregeling. De vennootschap heeft in het geval van een tekort bij het
pensioenfonds geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen over de winst of het verlies
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening en waarbij actieve belastinglatenties
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Voor de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en de fiscale waardering van de langlopende leningen is een actieve belastinglatentie gevormd.
Voor de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en de fiscale afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen van de vastgoedbeleggingen is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.
De overige verschillen tussen de commerciële en de fiscale waardering die gerelateerd zijn aan
de vastgoedbeleggingen en de voorziening groot onderhoud zijn niet gewaardeerd, aangezien
deze tijdelijke verschillen het karakter van een permanent verschil hebben. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat de vennootschap uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft in het
belang van de volkshuisvestiging monumentale panden te restaureren en in stand te houden.
Het is hierbij uitdrukkelijk niet de doelstelling van de vennootschap om deze monumenten te
verkopen.
Jaarlijks vindt een beoordeling van de verwerking en waardering van alle tijdelijke verschillen
plaats.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de balans (in euro’s)
Vaste activa				
Materiële vaste activa
Inventaris
Stand per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen			
Boekwaarde per 1 januari 2021

21.069
–21.069
–

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties 			

2.605
–305
2.300

Stand per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

23.674
–21.374
2.300

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbelegging in exploitatie
Stand per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde
24.831.387
Cumulatieve afschrijvingen			
–286.340
Cumulatieve waardevermindering
–313.435
Boekwaarde per 1 januari 2021
24.231.612
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties 			
Stand per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardevermindering
Boekwaarde per 31 december 2021

222.065
–68.478
153.587

25.053.453
–354.819
–313.435
24.385.199

De WOZ‑waarde van de panden bedraagt € 83.361.000 (peildatum: 1‑1‑2020).
De investeringen betreffen de aankoop van vaste onderdelen van het interieur van Gasthuis
Leeuwenbergh (Servaasbolwerk 1a) en de aankoop van de kelder onder Domplein 16.
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Tot en met boekjaar 2020 werd de restwaarde van alle vastgoedbeleggingen gesteld boven de
boekwaarde. Als gevolg hiervan werd er op de vastgoedbeleggingen niet afgeschreven (m.u.v.
investeringen in het interieur).
In het huidige boekjaar is van alle vastgoedbeleggingen geëvalueerd of de gehanteerde restwaarden passend zijn. Op basis van deze analyse is besloten om de restwaarde van vier vastgoedbeleggingen te wijzigen. Dit betreffen vastgoedbeleggingen die in de afgelopen jaren zijn
aangekocht en waarvan wordt verwacht dat de waarde zal dalen als gevolg van de reguliere
exploitatie. De restwaarde van deze vier vastgoedbeleggingen wordt vanaf het huidige boekjaar
gesteld op 75% van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingen van deze vastgoedbeleggingen
zal in 30 jaar plaatsvinden. Als gevolg van deze schattingswijziging zullen de jaarlijkse afschrijvingskosten op de vastgoedbeleggingen stijgen.
De investeringen in het interieur worden afgeschreven naar gelang van de duur van de onderliggende huur/pachtovereenkomst waarbij geen rekening wordt gehouden met een restwaarde.
				
		
Financiële vaste activa
31-12-2021
31-12-2020
Latente belastingvorderingen
Actieve belastinglatentie waardering
langlopende leningen
         10.381   
         10.412  
Actieve belastinglatentie waardering langlopende leningen
2021
Stand per 1 januari
         10.412   
Mutatie en gevolge van tariefwijziging
         548
Overboeking naar acute vennootschapsbelasting
‑579
Stand per 31 december
10.381

2020
         11.539
          –548
‑579
10.412

Per 1 januari 2008 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting geworden. Hiertoe is een fiscale openingsbalans opgesteld. Hierdoor is een actieve latentie vennootschapsbelasting ontstaan vanwege het feit dat bij de fiscale openingsbalans de leningen o/g
fiscaal gewaardeerd zijn tegen marktwaarde en commercieel tegen geamortiseerde kostprijs.
De contante waarde is gesteld op 20% van het verschil tussen de commerciële en fiscale
waarde van de langlopende leningen (2020: 19%), rekening houdend met een rekenrente van
5%.		
		
31-12-2021
31-12-2020
Overige vorderingen
Lening Molenerf De Ster
5.589
10.487
		
Lening Molenerf De Ster
2021
2020
Boekwaarde per 1 januari
       10.478   
         15.147
Aflossing in boekjaar
–4.898
–4.660
Boekwaarde per 31 december
5.589
10.487
Betreft een verstrekte lening in 2007 aan de huurder van het kinderdagverblijf aan het Molen
erf de Ster ten behoeve van de installaties. Betreft een annuïteitenlening, waarbij aflossingen
en rente zijn overeengekomen in de huurovereenkomst. Aflossingen geschieden in 15 jaar. De
rente bedraagt 5% per jaar.
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31-12-2021

31-12-2020

Vlottende activa		
Vorderingen			
Debiteuren
Stand per 31 december
Voorziening dubieuze debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Betaalde borg
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen ziektegelduitkering
		

275.776            
–98.135     
177.641
            
68.814              
19.088              
87.902  

            –
            –
–     

            
9.477                           10.206      
225       
   225
–                           10.984
–            
2.163			
9.702
23.578

Liquide middelen		
Rabobank
288.291
ING		
262.816
Triodos Bank
79.798
Handelsbanken
9.278         
Kas
726
640.909         
  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Eigen vermogen
2021
Geplaatst kapitaal		
Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari
Stand per 31 december

163.824             
–95.000   
68.824

9.022.900
9.022.900

204.181
340.898
43.973   
9.278
1.318
599.648

2020

9.022.900
9.022.900

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 27.600.000, verdeeld in 60.000
aandelen van € 460 nominaal. Hiervan zijn 19.615 aandelen geplaatst en volgestort (2020:
19.615). In 2021 zijn er geen aandelen door de vennootschap ingekocht (2020: 0). In totaal
zijn er 774 aandelen door de vennootschap ingekocht. Er zijn geen aandelen met bijzondere
rechten.
Overige reserves		
Stand per 1 januari
       4.824.668               
Resultaatbestemming
427.517
Vervallen dividend
15.206
Stand per 31 december
5.267.391   
		

4.644.580    
180.088
–
    4.824.668  
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Winstverdeling
De winstverdeling is geregeld in artikel 22 van de statuten van de vennootschap:
1 Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst zo mogelijk op
de aandelen uitgekeerd 5% (vijf procent) over het nominale bedrag van de aandelen. Indien
de in enig boekjaar behaalde winst niet toereikend is om het in de eerste volzin bedoelde
percentage uit te keren of het hierna in het derde lid bepaalde verhindert dat gemeld percentage volledig wordt uitgekeerd, vinden in volgende jaren de eerste zin van dit lid en het
tweede lid eerst toepassing, nadat het tekort is ingehaald.
2 De na toepassing van lid 1 overblijvende winst wordt door de algemene vergadering gereserveerd.
3 De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden uit de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar
kapitaal houdt niet mee.
4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.
5 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen. De in dit lid 4 bedoelde
besluiten kunnen slechts worden genomen en de vennootschap mag deze besluiten slechts
uitvoeren, indien aan het vereiste van de eerste volzin van lid 2 van dit artikel is voldaan
blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze vermogensopstelling heeft betrekking
op de stand van het vermogen van de vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de
derde maand voor de maand waaruit het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. De
vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in de in het maatschappelijk
verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling
wordt de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. De vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één
of meer van heen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling op het kantoor van het handelsregister neer binnen
acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
6 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk
betaalbaar na vaststelling.
7 De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren.
		
Resultaat na belastingen
Dividenduitkering
Toegevoegd aan de overige reserves  
		

2021
      860.860               
–433.343            
427.517

31-12-2021
Voorzieningen		
Latente belastingverplichtingen		
Stand per 1 januari
674.181  
Mutatie ten gevolge van tariefwijziging
35.483
Overboeking naar acute vennootschapsbelasting
–56.655
Stand per 31 december
653.009         

2020
613.431    
–433.343
180.088
31-12-2020

854.710
–
–180.529
674.181        

Deze voorziening is gevormd voor de latente belastingschuld die bestaat als gevolg van de
tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waarde van de vastgoedbeleggingen als
gevolg van het verschil tussen commerciële afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
en fiscale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De contante waarde is gesteld op 20% van het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde
van de vastgoedbeleggingen (2020: 19%), rekening houdend met een rekenrente van 5%.		
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2021

		
Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari
Dotatie boekjaar
		
Onderhoudskosten ten laste van voorziening
Ontvangen subsidies
Stand per 31 december

1.076.553  
645.500  
1.722.053  
–791.136
142.097
1.073.014  

2020
       1.217.281
       600.000
       1.817.281
–837.243
96.515
    1.076.553

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is verhoogd vanwege verwachte kosten voor
het Landhuis Oud Amelisweerd.
31-12-2021
31-12-2020

Langlopende schulden
Schulden aan banken
Hypotheken o/g

7.717.965  

Hypotheken o/g
Hypothecaire lening Handelsbanken ‘Doelenstraat
Hypothecaire lening Triodos Bank ‘De Zeven Steegjes’
Hypothecaire annuïteitenlening NRF ‘Oudegracht 307’
Hypothecaire annuïteitenlening NRF ‘Brandweerpanden’
Hypothecaire lening Rabobank ‘De Zeven Steegjes’
		

2.200.000
–
27.093
1.620.872
3.870.000
7.717.965

2.200.000
2.800.000
29.561
1.739.571
–
6.769.132

		
2021
Hypothecaire lening Handelsbanken ‘Doelenstraat’
Stand per 1 januari
Hoofdsom
2.200.000
Saldo per 1 januari
2.200.000
Mutaties		
Verhoging
–
Stand per 31 december
Hoofdsom
2.200.000
Saldo per 31 december
2.200.000

2020

       6.769.132

1.000.000
1.000.000
1.200.00
2.200.000
2.200.000

De hypothecaire lening Handelsbanken Doelenstraat ad € 2.200.000 heeft een looptijd tot
1 april 2025. Het rentepercentage bedraagt de som van het vijfjaars IRS percentage en een
opslag van 1,6% en staat vast tot 1 april 2025. De lening dient in één keer afgelost te worden
op 1 april 2025. Jaarlijks is het mogelijk om vervroegd af te lossen. Dit is slechts toegestaan
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsbanken, onder eventueel nader te
stellen voorwaarden en vergoedingen. Als zekerheid op de hypothecaire lening Handelsbanken Doelenstraat is het recht van eerste hypotheek verstrekt op de Registergoederen staande
en gelegen te Utrecht aan de Doelenstraat 12‑46 en zijn huurpenningen, vorderingen uit de
verzekeringspolis(sen) en overige vorderingen voortvloeiend uit het vastgoed terzake verpand.
Met Handelsbanken is een financieel convenant afgesproken dat maximaal 60% van de
marktwaarde van het verhypothekeerde registergoed als krediet wordt verstrekt (marktwaarde
dekkingsratio).
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Mocht het percentage worden overschreven, dan is de vennootschap verplicht binnen zeven
werkdagen:
– Aflossen van het gedeelte van het uitstaand bedrag van de totale financiering dat nood
zakelijk is om weer binnen de geldende maximale marktwaardedekkingsratio te komen en/of
– Aanvullende hypothecaire zekerheid verstrekken op aan Handelsbanken conveniërende
registergoederen
2021
2020
Hypothecaire lening Triodos Bank ‘De Zeven Steegjes’
Stand per 1 januari
Hoofdsom
4.000.000
4.000.000
Cumulatieve aflossing
–1.200.000
–1.200.000
Saldo per 1 januari
2.800.000
2.800.000
Mutaties
Aflossing lening
–2.800.000
–
Stand per 31 december
Hoofdsom
2.800.000
4.000.000
Cumulatieve aflossing
–2.800.000
–1.200.000
Saldo per 31 december
–
2.800.000
Per 1 april 2021 is de Hypothecaire lening Triodos Bank ‘De Zeven Steegjes ad € 2.800.000
geherfinancierd naar de Hypothecaire lening Rabobank ‘De Zeven Steegjes’ ad € 4.300.000.
		
Hypothecaire annuïteitenlening NRF Oudegracht 307
Stand per 1 januari
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 januari
Mutaties
Aflossing
Stand per 31 december
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Kortlopend deel
Saldo per 31 december

2021

2020

48.880
–16.864
32.016

48.880
–14.409
34.471

–2.455

–2.455

48.867
–19.306
–2.468
27.093

48.880
–16.864
–2.455
29.561

De annuïteitenlening NRF Oudegracht 307 heeft een looptijd van 30 jaar tot augustus 2033
en een rentepercentage van 0,5%. Aflossing van de lening geschied in twaalf maandelijkse
annuïteiten van € 217,50 per maand. Als zekerheid geldt het recht van eerste hypotheek op het
voortdurend recht van erfpacht van de grond van het pand Oudegracht 307.
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2021
Hypothecaire annuïteitenlening NRF ‘Brandweerpanden’
Stand per 1 januari
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 januari
Mutaties
Aflossing
Stand per 31 december
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Kortlopend deel
Saldo per 31 december

2020

2.961.650
–1.115.020
1.846.630

2.961.649
–989.843
1.971.806

–107.059

–125.176

2.961.649
–1.222.078
–118.699
1.620.872

2.961.650
–1.115.020
–107.059
1.739.571

De annuïteitenlening NRF Brandweerpanden bestaat uit drie delen. De leningen hebben
dezelfde looptijd en eindigen per januari 2034. In 2014 en 2019 zijn de rente‑percentages herzien.
De eerste annuïteitenlening heeft een oorspronkelijke hoofdsom van € 2.490.132 en vanaf
januari 2014 bedragen de maandelijkse annuïteiten € 11.600. Deze zijn vanaf 1 februari 2019
verlaagd tot € 10.497. Het rentepercentage bedraagt 3,3% (voorheen: 5,2%) en was geldig tot
1 februari 2019. Vanaf 1 februari 2019 tot 1 februari 2024 bedraagt het percentage 2,1%.
De tweede annuïteitenlening heeft een oorspronkelijke hoofdsom van € 171.517, de maandelijkse annuïteit bedraagt € 833 en het rentepercentage bedraagt 1,5%. Het rentepercentage is
geldig tot 1 februari 2024.
De derde annuïteitenlening heeft een oorspronkelijke hoofdsom van € 300.000, de maandelijkse
annuïteit bedraagt € 1.456 en het rentepercentage bedraagt 1,5%. Het rentepercentage is
geldig tot 1 februari 2024.
Als zekerheid op de annuïteiten‑leningen geldt het recht van eerste hypotheek op de Brandweerpanden alsmede een garantie van de gemeente Utrecht ad € 3.160.000.

Hypothecaire lening Triodos Bank ‘De Zeven Steegjes’
Saldo per 1 januari
Mutaties
Verhoging
Aflossing
Saldo mutaties
Stand per 31 december
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 31 december

2021

2020

–

–

4.300.000
–430.000
3.870.000

–
–
–

4.300.000
–430.000
3.870.000

–
–
–

De hypothecaire lening Rabobank ‘De Zeven Steegjes’ ad € 4.300.000 heeft een looptijd tot 1
april 2026. Het rentepercentage bedraagt 1,1% per jaar en staat vast tot 1 april 2026. De lening
dient in één keer afgelost te worden op 1 april 2026. Jaarlijks is het mogelijk om 10% van de
hoofdsom vervroegd af te lossen.
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Als zekerheid op de hypothecaire lening Rabobank ‘De Zeven Steegjes’ is het recht van eerste
hypotheek voor een bedrag van € 10.000.000 te vermeerderen met € 3.500.000 voor renten,
vergoedingen, boeten en kosten, verstrekt op de Registergoederen staande en gelegen te
Utrecht aan de Kleine Geertekerkhof 10,11, Korte Rozendaal 1‑25, Lange Rozendaal 41,45, Pelmolenweg 7‑12, Lange Rozendaal 28‑46 (even), Pelmolenweg 13 en de Lange Rozendaal 16‑26
(even) en zijn alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen die samenhangen met de
registergoederen waarop de Rabobank een hypotheekrecht heeft verpand.
Tevens is door een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven met betrekking tot de
objecten gelegen aan de Brouwerstraat 11‑23, Kockstraat 7‑16, Brouwerstraat 1‑9, Kockstraat
1‑6, Boogstraat 11‑21, Brouwerstraat 2‑10, Boogstraat 1‑9, Moutstraat 3‑5, Lange Rozendaal
2‑14, Fockstraat 1,2,4, Boogstraat 2‑20 en Fockstraat 3‑31.
Met de Rabobank zijn convenanten overeengekomen. De vennootschap is verplicht om de
huurder haar huurverplichtingen te laten betalen op de rekening‑courant die bij de Rabobank
is afgesloten. De Loan to Value ratio dient maximaal 50% te bedragen. De Leningen Lasten
Dekking Ratio dient minimaal 12,5% te bedragen. Jaarlijks wordt de naleving van de financiële
convenanten door Rabobank gecontroleerd aan de hand van de door de vennootschap aangeleverde informatie, waaronder de enkelvoudige jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar
en een overzicht van de huuropbrengsten.
		

31‑12‑2021

31‑12‑2020

526.000

526.000

Overige schulden
Lening Fundatie Eleëmosynae van Oud‑Munster		

		

2021

2020

Lening Fundatie Eleëmosynae van Oud‑Munster
Stand per 1 januari
Hoofdsom		
Saldo per 1 januari		
Saldo mutaties		

526.000
526.000
–

526.000
526.000
–

Stand per 31 december
Hoofdsom		
Saldo per 31 december		

526.000
526.000

526.000
526.000

Over de lening Fundatie Eleëmosynae van Oud‑Munster wordt 3% rente berekend. De lening
heeft een looptijd tot 1 januari 2027, en dient in één keer afgelost te worden op deze datum,
tenzij partijen tegen die datum een nieuwe afspraak zullen hebben gemaakt omtrent een verlenging van de overeenkomst. Er is stil pandrecht afgegeven op de vorderingen. Bij niet‑nakoming van de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden, kunnen nadere zekerheden worden
verlangd.
Looptijd langer dan vijf jaar
Van de langlopende leningen heeft € 5.536.119 (2020: € 1.828.547) een looptijd langer dan vijf
jaar.
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31-12-2021

31-12-2020

Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Aflossingsverplichtingen 		

121.167            

109.514  

Crediteuren
Stand per 31 december		

66.607            

48.942

9.794               
1.532                 
–                
–
11.326

10.703
1.532                    
33.585
2.845
48.665   

455.821
211.783
110.940                
8.800                 
27.499        
12.500
–
32.901
860.244

883.311
259.797
118.142            
43.393  
21.731       
8.384
495.000
14.248
1.844.006     

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing		
Pensioenen		
Vennootschapsbelasting		
Omzetbelasting      

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen dividend      
Ontvangen borg huurders
Vooruitontvangen huren en servicekosten		
Nog te betalen rente		
Reservering vakantiegeld, verlofuren en 13e maand
Nog te betalen accountantskosten      
Lening Oranjefonds Bemuurde Weerd
Overige schulden     
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Ten gunste van de verkoper van de panden Domplein 13 tot en met 15 is een voorkeursrecht
tot koop afgegeven indien de vennootschap zou willen overgaan tot vervreemding van de
genoemde panden.
Op 22 februari 2016 heeft uitgifte in erfpacht plaatsgevonden inzake Paushuize (Provincie
Utrecht). De erfpachtcanon bedraagt vanaf 22 februari 2016 gedurende 30 jaar € 1. Bij het
verkrijgen van de erfpacht is door de vennootschap de verplichting aangegaan om de komende
30 jaar de panden aan de Kromme Nieuwegracht te restaureren, te onderhouden en te verhuren.
Op 27 augustus 2018 heeft de vennootschap Gasthuis Leeuwenbergh (Servaasbolwerk 1A) van
Stichting Gasthuis Leeuwenbergh verworven. Met de verkoper van van het genoemde pand is
overeengekomen dat de verkoper van 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2029 een maandelijkse
bijdrage van € 1.250 in de huursom zal doen zolang de huurder van het pand gedurende deze
periode niet wijzigt.
Op 4 september 2020 heeft uitgifte in erfpacht plaatsgevonden door Stichting het Utrechts
Landschap aan de vennootschap van een perceel grond, waarop zich Villa Sandwijck bevindt.
De erfpachtcanon bedraagt vanaf 4 september 2020 gedurende 50 jaar € 16.380 per jaar. Dit
bedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Bij het verkrijgen van deze erfpacht is door de
vennootschap de verplichting aangegaan om de komende 50 jaar de op dit perceel aanwezige
opstallen te onderhouden. Tevens is van de vorige eigenaar van het gebouw de verplichting
overgenomen om jaarlijks aan Stichting Beheer Sandwijck een beheervergoeding te voldoen.
Op 12 augustus 2021 heeft uitgifte in erfpacht voor een periode van 10 jaar plaatsgevonden
door de Gemeente Utrecht aan de vennootschap inzake een perceel grond met het daarop
aanwezige Landhuis Oud Amelisweerd. De erfpachtcanon is voor de volledige periode van tien
jaar afgekocht tegen € 1. Bij het verkrijgen van deze erfpacht is door de vennootschap de verplichting aangegaan om de komende 10 jaar het Landhuis Oud Amelisweerd te onderhouden.
Verder is in de erfpachtovereenkomst opgenomen dat het Landhuis Oud Amelisweerd uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt voor het organiseren van wisselende exposities op het
gebied van beeldende kunst, geschiedenis en wetenschap. Het Landhuis Oud Amelisweerd
dient minimaal 150 dagen per kalenderjaar voor het publiek toegankelijk te zijn.
Op 31 augustus 2020 heeft de vennootschap met de gemeente Utrecht een huurovereenkomst
gesloten inzake kelders onder Domplein 14 (met een toegang achter Vismarkt 17 en 18). De
huurprijs bedroeg in 2021 € 2.731 per jaar. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij het aangaan
van deze huurovereenkomst is door de vennootschap de verplichting aangegaan om het interieur van de kelders te onderhouden voor de duur van de huurovereenkomst.
In 2021 zijn met het bestuur van Stichting Landhuis Oud Amelisweerd mondelinge afspraken
gemaakt over de wijze waarop de exploitatie van het Landhuis Oud Amelisweerd zal plaatsvinden door Stichting Landhuis Oud Amelisweerd. De formalisering van de mondelinge afspraken
met het bestuur van Stichting Landhuis Oud Amelisweerd zal in 2022 plaatsvinden.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
				
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten 		

2021

2020

3.071.326

2.852.076

Overige bedrijfsopbrengsten
Managementfee derden 		
Vrijval ontvangen borg huurders		
Entreegelden en incidentele verhuur
Landhuis Oud Amelisweerd		
Beheervergoedingen 		
Bijdrage Stichting Gasthuis Leeuwenbergh 		
Overige 		
				

27.203               
17.827               
15.000               
           9.748                  
164.359               

–    
24.500          
–         
8.667           
86.883           

Personeelskosten
Lonen en salarissen 		
Sociale lasten 		
Pensioenlasten 		
Overige personeelskosten 		
				

319.958            
49.492              
14.910              
8.829                 
393.189            

267.155         
43.935           
13.024              
8.077         
332.191      

Overige personeelskosten
Lunchkosten		
Onkostenvergoedingen		
Reiskostenvergoeding woon‑werk		
Vergoeding reis‑ en verblijfkosten		

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa
en vastgoedbeleggingen
Afschrijvingen materiële vaste activa 		
Afschrijvingen vastgoedbeleggingen		
				

50.112               
44.469

4.127
2.560
1.486
656
8.829

305                  
68.478
68.783                  

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 		

305                 

Afschrijvingen vastgoedbeleggingen
Vastgoedbelegging in exploitatie 		

68.478                  

Waardevermindering vastgoedbeleggingen
Waardevermindering vastgoedbelegging in exploitatie

–                  

53.716          
–                   

3.594
2.314
1.539
630
8.077

–
16.278
16.278

–     

16.278

216.160    
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Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 		
Huurderving 		
Kantoorkosten 		
Algemene kosten		
Kosten eigen kantoorruimte en resultaat servicekosten
Huisvestingskosten
Dotatie voorziening groot onderhoud 		
Vaste lasten		
Verhuurdersheffing
Klein onderhoud		
Exploitatiekosten Landhuis Oud Amelisweerd
Betaalde erfpachtcanon
Beheerkosten Villa Sandwijck
Assurantiën
Betaalde huur
Taxatiekosten
Huurderving
Afboeking dubieuze debiteuren		
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren		
				
Kantoorkosten
Automatiseringskosten		
Drukwerk		
Kantoorbenodigdheden		
Telefoon‑ en faxkosten		
Porti			
Overige kantoorkosten		
Algemene kosten
Advieskosten
Accountantskosten controle jaarrekening 		
Abonnementen en contributies		
Notariskosten 		
Makelaarskosten        		
Overige algemene kosten		
             
Kosten eigen kantoorruimte en resultaat servicekosten
Opbrengst servicekosten 		
Door te berekenen kosten		
Energie
Huur- en servicekosten 		
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2021
  1.126.421
133.709
25.754
78.067
31.176                  
1.395.127

2020
    934.880  
173.362      
21.176
120.648
17.399
1.267.465

645.500
218.770
90.599
79.949  
49.311
13.755
10.156
9.713
4.433
4.235
1.126.421

600.000
205.014
87.907
      30.144   
–
–
–
9.795
–
2.020
934.880

130.574
3.135
133.709

97.053
76.309
173.362

12.076
8.187
2.544
1.297
1.001
649
25.754

8.520
8.521
1.996
1.236
903
–
21.176

31.230
     27.501  
       6.748  
     2.775
2.057  
     7.756  
78.067

78.560
      27.742
        7.086                
        1.068
       –           
       6.192                    
120.648

–158.237
99.513
50.465
     39.435
31.176  

–151.500
69.490
62.170
      37.239           
      17.399

				
2021
2020
Financiële baten en lasten			
Rentebaten
Rente Molenerf de Ster		
           413                  
652                
Rente Restaurant De Balije 		
–              
3           
				
413
655
					
Rentelasten				
Rente hypothecaire lening Triodos ‘De Zeven Steegjes’
37.315
137.200
Rente hypothecaire lening Handelsbanken Doelenstraat
35.200
37.478
Hypothecaire lening Rabobank ‘De Zeven Steegjes’
36.079
–
Rente annuïteitenleningen NRF ‘Brandweerpanden’
35.998
38.299  
Rente lening Fundatie Eleëmosynae van Oud-Munster
15.780
15.780
Rente belastingen  		
22.298
2.874
Bankkosten en -rente		
           8.938
3.614
Rente annuïteitenlening NRF Oudegracht 307		
                    167  
       167
191.775  
235.412
  
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting boekjaar
         
269.541
200.541            
Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren          
77.964
237.538
Mutatie actieve belastinglatenties
31  
          1.127
Mutatie voorzieningen latente belastingverplichtingen
–21.172  
          –180.529
  
326.364  
258.677
De aanslagen vennootschapsbelasting tot en met boekjaar 2019 zijn definitief vastgesteld door
de Belastingdienst.

Overige toelichtingen
Gemiddeld aantal werknemers
In de verslagperiode bedroeg het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis 4,3 (2020: 4,0).

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De vrijstelling voor het openbaren van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Op grond van artikel 2.383 lid 1 BW wordt geen melding gemaakt van de bezoldiging van
bestuurders aangezien de opgave is te herleiden tot één enkele natuurlijk persoon.
De commissarissen ontvangen geen vergoeding.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een materiële gevolgen hebben op de financiële
positie van de vennootschap op of na balansdatum.

Ondertekening
Een door directie en Raad van Commissarissen getekend exemplaar van de jaarrekening is op
aanvraag beschikbaar.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel nv

A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2021

B. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Ons oordeel

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit het bericht van de raad van commissarissen,
het verslag van de directie, de overige gegevens en de bijlagen met de lijst van aandeelhouders en de lijst met locaties.

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Utrechtse Maatschap
pij tot Stadsherstel nv te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Utrechtse Maatschappij
tot Stadsherstel NV per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW
en de in Nederland geldende richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2021;
2 de winst- en verliesrekening over 2021; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.

De basis voor ons oordeel

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de
vereisten in Titel 9 Boek 2 BW, de in Nederland geldende
richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW
en de in Nederland geldende richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.

Wij zijn onafhankelijk van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad
van commissarissen voor de jaarrekening

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW en de in Nederland geldende richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. In dit
kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het
door ons af te geven oordeel.

– het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
– het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit;
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– het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
– het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
– het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud
van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
– het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Nieuwegein, 28 maart 2022
Van Ree Accountants

A. Hoogenboom AA
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Lijst van aandeelhouders per 31 december 2021

Aandeelhouders met een belang van meer dan 5% aandelen
Coöperatieve Rabobank Utrecht en omstreken UA
ASR Levensverzekering NV
REI Fund Netherlands BV
F. van Lanschot Bankiers NV
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Gemeente Utrecht

Aandeelhouders met een belang van minder dan 5% aandelen
Achmea Pensioen- en Levensverzekering nv
Aegon Nederland nv
erven mevrouw M.A. Aghina
mevrouw H. Albach
Allianz Nederland Schadeverzekering nv
de heer drs. W. J.A. Ambergen
ASR Deelnemingen nv
ASR Leven inzake Pensioenen
de heer O. Backer Dirks
Koninklijke BAM Groep nv
Beheermaatschappij Catharijne bv
de heer mr. W.M.J. Bekkers
de heer H. Bijlsma
Bleijenburg Beheer bv
de heer mr. drs. A.J.P. van Beurden
erven de heer mr E. Bloembergen
Stichting het Boellaard Fonds
de heer J.G. de Boer
erven mevrouw A.C. Bol-Castendijk
de heer mr. Th.J. van Boom
mevrouw M.A. Boumeester
mevrouw P.G. Boumeester
de heer G.V. Boumeester
de heer V.J. Boumeester
mevrouw B.J. de Brabander
de heer M.Ph.K. de Brabander
de heer R.C.A. de Brabander
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de heer R.W. ten Cate
mevrouw A.N.C.E. Conijn
de heer Th.A.B.J. Conijn
Core Development Holding bv
Coribel bv
Craenen bv
de heer O. Denneman
Deno Holding bv
mevrouw C.E. Droste
de heer J.H. Droste
de heer K.E. Droste
mevrouw M.C. Stratenus-Droste
de heer mr. W.F. Dutilh
de heer C.M.M. Eijrond
Stichting Elise Mathilde Fonds
de heer dr. R.C. Engelberts
Flevorama bv
de heer mr. K.H.J. Flink
Sweco Nederland bv
mevrouw mr. M. de Groot-Sjenitzer
de heer mr. W.B.J. de Groot
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de heer ir. Joh’s Hamel
K.F.Hein Stichting
de heer A.P.J. Hendriks
de heer W.J. Hendriksen
de heer mr. F.M.J. Hermans
de heer ir. G.W. van Hoogevest
de heer J.R. Hoogland
de heer M.G. Hoogland
Houtmangroep bv
de heer dr. P. Hoyng
erven mevrouw N.M. HuffermanSwets
de heer J.F.J. Hutter
Hylkema Beheer bv
ING Bank nv
de heer Boye Jansen
de heer R.H.B. Jansen
N.Janssen Conseil
Janshave Beheer en Belegging bv
de heer dr. F.G.I. Jennekens
mevrouw dr. A. Jennekens-Schinkel
Jonkheer C.L. de Jonge
Jonkvrouwe M.A. de Jonge
de heer H.J. Jurriëns

Katholieke Caritasinstelling der Stad
Utrecht
mr. B.F. Keulen
de heer W. Kleinjan
Kniestedt Jacobs & Duijs Vastgoed bv
de heer R.H. Koch
de heer R.R.K. Koen
de heer mr. P.R. Köhler
erven mevrouw mr B. KortenhoffNeppérus
Architectenbureau Kraanen bv
de heer G.J. van Laar
Van Laar Beheer bv
de heer W. Landheer
erven de heer mr P.C.J. van der Lelie
de heer mr. H.J. van Lier
mevrouw M.L.C. van der Mars
erven de heer M. van Marwijk Kooy
Mercedes Benz Nederland BV
Fundatie van de Familie Metelerkamp
mevrouw J.A.J.M. Mol-Swane
Muus en IJzerman Makelaardij
de heer J.W. Nienhuis
mevrouw M.H. Nienhuis
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen bv
Novubouw Holding BV

erven Jonkvrouwe C.J.M. Quarles van
Ufford
de heer D. de Rijke
mevrouw A.M. Robbers-van den Brink
E. van Rossum Beheer bv
erven mevrouw R.H. Salet-Korendijk
erven de heer F. Schumann
Aannemingsbedrijf Slot bv
de heer H.J. van der Sluijs
SNS Reaal Schadeverzekeringen nv
de heer mr J.W. Spruit
SR LEV nv
mevrouw A.M. Starke-Schipper
mevrouw Th. van Steijn
Stichting Stadsherstel Droste Fonds
erven mevrouw E.S.F.A.M. SwaneArntz
de heer mr. R.E.G.H.M. Swane
Syntrus Achmea Vastgoed

Vabe Beheer bv
de heer A.R.J. ten Velde
mevrouw prof. dr. E.G. van der Velde
mevrouw C.C. Verbist-Holland
de heer mr. J.W. Verloop
de heer H.J.A. Verveer
mevrouw C. Verveer-Slijper
de heer M.H. Verveer
mevrouw A.A.E. Vinkhuyzen
de heer A.W.F. Vinkhuyzen
mevrouw J.M. van der Voort
mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel
mevrouw E.A.M. Vreeburg
de heer J.H.T. Wagenvoort
de heer G.H.J. Wagenvoort
mevrouw L.M.E. Wagenvoort
De Winter-Heijnsius Stichting
Koninklijke Woudenberg Ameide bv
Zeddeman en Zoon bv
de heer J.H. Zwart

mr. G.J. Timmer bv
de heer drs. D. Turkenburg
Stichting Administratiekantoor
U.M.S. nv
Stichting Het Utrechts Monumenten
Fonds

OCI Nitrogen bv
mevrouw S.S. Oostveen
Stichting Oranje Fonds
Vereniging Oud-Utrecht
erven mevrouw J.M. Paasman-Arbous
Makelaarskantoor H.J.C. Pieters &
Zoon
Provinciaal Utrechts Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen
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Lijst van locaties
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Naam

Bouwjaar

Restauratiejaar Woningen Bedrijven Architect

Boerderij De Balije
Oudkerkhof 7
Brandweerkazerne
Domplein 13/15
Zeven Steegjes
Doelenhuis
Oudegracht 187
Herenstraat 25
Oudegracht 53/55
Molenerf De Ster
Plompetorengracht 18
Plompetorengracht 24
Metelerkamphof
Oudegracht 307
Kromme Nieuwegracht 49
Servaasbolwerk 1A
Utrechtseweg 305, De Bilt
Bemuurde Weerd OZ 3
Koningslaan 9, Bunnik

ca. 1500
ca. 1500
ca. 1600-1890
ca. 1890
1842-1867
ca. 1442-1899
1310
1660
ca. 1300
1739
1370-1813
ca. 1770
1844-1851
ca. 1300
ca. 1633
1567
ca. 1770
ca. 1911
ca. 1770

2011
1
2010
–
2003-2005
8
1999-2000
4
1994-1996
126
1994-1996
6
1993
5
1991
18		
1989
11		
1988-1999
3
1988
10
1987
3
1986
8		
1985
11		
2016 		
2
2019-2020
–
–
20
–
–
2012
–
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2
1
3
–
3
23
2
–
–
4
1
1
–
–
–
1
–
1
1

Bureau Delfgou
Stadsherstel
ir. G.W. van Hoogevest
Lugten Malschaert
Johan Nust, ir. Karel van Berk
ir. N.C.G.M. van de Rijt, ir. H. Heine
Paul van Dam
ir. G.W. van Hoogevest
A.L. Oosting
Claus en Kaan
Walter Kramer
ir. G.W. van Hoogevest
Anke Colijn
Paulus van Vliet
Stadsherstel
Merk X, De Munnik De Jong
–
–
Krijn van den Ende
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Uitgave
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel nv
Doelenstraat 40 3512 XJ Utrecht
www.stadsherstel-utrecht.nl
Fotografie
Stadsherstel Utrecht en Utrechts Archief
Ontwerp, opmaak en produktiebegeleiding
Carta Lian Oosterhoff – communicatie & grafisch ontwerp
Papier
Munken Polar Binnenwerk 120 gr/m2
Omslag 240 gr/m2
Druk
Drukkerij Wilco Art Books
Bindwerk
Patist

Vervanging van het
zinken tussendak
Oudegracht 53-55.
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