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1. Inleiding 

De ‘Zuidas’ is een locatie gelegen in Amsterdam en gesitueerd rond het NS station 
WTC. Op deze locatie wordt de ontwikkeling van een groot aantal m2 kantoren en 
commerciële ruimten, alsmede een groot aantal woningen beoogd, het zogenaamde 
Zuidas-Dok. De realisatie het vastgoed wordt gecombineerd met groot aantal (vaak 
ondergronds gestapelde) infrastructurele voorzieningen, zoals de A10, een HSL en 
reguliere spoorverbindingen. 

De heer mr. drs. L.C. Brinkman is in april 2004 gevraagd om de Staat en de gemeente 
Amsterdam een eerste inzicht te verschaffen in de financiële haalbaarheid van het 
project Zuidas-Dok en om advies uit te brengen over de financiering van het totale 
project. In september 2005 is een rekenmodel voor de doorrekening van de business 
case Zuidas-Dok (hierna te noemen ‘business case’ of ‘Dok’) door Deloitte opgesteld. 
Het primaire doel van dat rekenmodel was het ‘narekenen’ van de berekeningen, die in 
het kader van de opdracht van de heer Brinkman door Fakton zijn uitgevoerd.  

In de periode na september 2005 is een proces van rekenen en tekenen doorlopen met 
het doel de uitgangspunten van de ontwikkeling van Dok te harden en te optimaliseren. 
In de tussentijd is de ontwikkeling van de Flanken van de Zuidas toegevoegd aan de 
Businesscase. Momenteel worden de onderdelen van de ontwikkeling van het Dok en de 
Flanken (hierna te noemen: ‘Flanken’) uitgewerkt in een prospectus, op basis waarvan 
het inschrijfproces op de aandelen in de Zuidas Amsterdam Onderneming (hierna te 
noemen ZAO) kan worden gestart. Als startpunt voor het opstellen van het definitieve 
ondernemingsplan voor de onderneming is een ‘op maat gemaakt’ rekenmodel gemaakt, 
aan de hand waarvan inzicht wordt verschaft in de financiële consequenties en 
resultaten van de ontwikkeling van de Zuidas. Het model verschaft inzicht in de 
samenhang tussen kosten en opbrengsten, planning en de financieringsbehoefte die 
daaruit resulteert.  

Het onderhavige document (hierna te noemen: ‘Databoek’) bevat een beknopte uitleg 
over de opbouw van het model en de belangrijkste veronderstellingen die daarbij 
gehanteerd zijn. Deze toelichting heeft betrekking op het rekenmodel ‘Zuidas Financieel 
model 20071101.xls’ (Microsoft Excel Windows document). 
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2. Leeswijzer 

In dit Databoek worden de werking en het gebruik van het financiële rekenmodel voor 
de ZAO alsmede enkele uitgangspunten, basis principes en mogelijke verdere 
ontwikkelingen van het rekenmodel toegelicht.  

In hoofdstuk 3 wordt allereerst kort de achtergrond van het ontwikkelde rekenmodel 
geschetst. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een algemene toelichting op het 
ontwikkelde rekenmodel gegeven, waarin wordt ingegaan op de doelstellingen en 
functionaliteiten van het rekenmodel. Hoofdstuk 5 gaat in op de structuur van het 
rekenmodel, waarna in hoofdstuk 6 de opmaak wordt toegelicht. In hoofdstuk 7 worden 
de overige modelspecificaties onder de aandacht gebracht. In de hoofdstukken 8 en 9 
worden respectievelijk de inputwerkbladen en de doorvoerwerkbladen op specifieke 
punten toegelicht. Vervolgens worden in hoofdstuk 10 enkele voorbeelden aangereikt 
van mogelijke toekomstige ontwikkeling van het model. Hoofdstuk 11 geeft de 
slotbepalingen met betrekking op het rekenmodel. 

In bijlage 1 worden enkele definities gegeven. Bijlage 2 geeft een overzicht van de 
brondocumenten die voor de invoer van het model zijn gebruikt. Bijlage 3 geeft per 
invoerblad van het rekenmodel waar deze brondocumenten zijn toegepast. 
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3. Achtergrond 

Het huidige rekenmodel is in eerste instantie gebaseerd op het model van 12 september 
2005. Dit model is vervolgens op basis van de voortschrijdende inzichten aangepast.  

Het huidige rekenmodel verschaft naast een doorrekening van de kosten van de aanleg 
van de infrastructuur, de grondproductiekosten, grondopbrengsten en de bijdragen van 
de verschillende overheden, ook prognosebalansen, -resultatenrekeningen (vóór VpB) 
en prognose kasstroomoverzichten. 

De initiële doelstelling van het rekenmodel, om alle door Fakton gemaakte 
berekeningen telkens te kunnen reproduceren is inmiddels losgelaten. In het proces van 
rekenen en tekenen zijn de in het verleden gemaakte uitgangspunten en aannames 
opnieuw beoordeeld, waaraan vervolgens nieuwe waardes zijn toegekend. Daarnaast 
zijn de uitgangspunten rond de ruimtelijke en technische invulling van het onder de 
grond te brengen infrastructuur ook gewijzigd, waardoor geen vergelijking van het 
huidige rekenmodel met de Fakton-berekeningen meer mogelijk is. 
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4. Algemene toelichting model 

4.1  Beoogde functionaliteit van het model 

De beoogde functionaliteit van het rekenmodel is als volgt omschreven: 

Een op maat gemaakt rekenmodel waarin de kosten van de ondergrondse 
infrastructuur, de grondproductiekosten en de opbrengsten van het bovengrondse 
vastgoedprogramma integraal kunnen worden doorgerekend. Tevens dient op basis van 
de uitkomsten van het rekenmodel de financiële structuur van de onderneming te 
kunnen worden bepaald. 

4.2 Beoogde inzetbaarheid 

Het rekenmodel is thans nog in bewerking. De finale versie van het rekenmodel zal 
enige tijd voorafgaand aan het moment van inschrijving op de aandelen in de ZAO aan 
alle partijen ter beschikking worden gesteld, ten behoeve van de definitieve 
besluitvorming. 

4.3 Eigendom 

Het eigendom van het model berust bij de ZOA (of rechtsvoorgangers hiervan). 

4.4 Functionaliteiten van het model 

Het model biedt de mogelijkheid om op basis van aannames en geformuleerde 
uitgangspunten de financiële bedrijfsvoering van de ZAO voor de gehele doorlooptijd 
door te rekenen. Het biedt de gebruiker onder andere de mogelijkheid om: 

• de ontwikkeling van de financieringsbehoefte van de ZAO (inclusief de 
ontwikkeling van de Flanken) in kaart te brengen; 

• het rendement op eigen vermogen te berekenen; 

• verschillende scenario’s door te rekenen; 

• te zoeken naar financiële optimalisatie, met name op het gebied van inzet van eigen 
en vreemd vermogen; 

• inzicht te krijgen in de financiële parameters van het Dok en de flanken, inclusief 
bijbehorende gevoeligheden; 

• daar waar gewenst het model aan te passen aan nieuwe wensen; 

• aansluiting te maken tussen de aanleg van de infrastructuur en de bijdragen van de 
verschillende publieke partijen; 

• inzicht te verkrijgen in het effect van (eventuele) afwijkingen in prognoses van de 
kosten en/of opbrengsten. 
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Het model biedt de mogelijkheid om een aantal verschillende scenario’s voor de ZAO 
en de ontwikkeling van de Flanken door te rekenen. In de verschillende scenario’s 
kunnen afwijkende aannames en uitgangspunten worden gehanteerd. Op hoofdlijnen 
kunnen de volgende uitgangspunten en aannames voor zowel de ontwikkeling van het 
Dok als de Flanken worden gewijzigd: 

• Algemene aannames; 

• Reële kosten; 

• Reële opbrengsten; 

• Planning kosten en opbrengsten; 

• Uitgangspunten financiering totale ontwikkeling Dok en Flanken; 

• Kavel verdeling Dok; 

• Deelplannen Flanken. 

4.5 Doelstellingen model 

Het rekenmodel heeft een vierledige doelstelling, namelijk: doorrekenen van de totale 
ontwikkeling, doorrekenen van scenario’s op de totale ontwikkeling, ondersteuning bij 
besluitvorming en bepaling van de bieding van private partijen. Ten behoeve van deze 
doelstellingen genereert het model onder andere de volgende outputs: 

• Inzicht in kosten (van aanleg ondergrondse infrastructuur en grondproductie Dok en 
Flanken), opbrengsten en bijdragen op basis van reële waarde, nominale waarde en 
contante waarde; 

• Inzicht in de planning van de verschillende onderdelen (zowel financieel, 
volgtijdelijkheid en realisatie) en de daaruit volgende kasstromen; 

• Inzicht in de financiële indicatoren die voor potentiële bieders en besluitvormers 
mogelijk van belang zijn; 

• Inzicht in de effecten van wijzigingen van kernparameters op de financiële 
indicatoren. 
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5. Model structuur 

5.1 Structuur 

De onderstaande figuur geeft de structuur van het model weer. 

Grondexploitatie OverigFinanciële
structuurOpbrengsten

Dok

Grondproductiekosten
Flanken

Kosten infrastructuur
Grondproductiekosten

Opbrengsten
Flanken

Publieke contributies
Externe financiering
Zero-coupon bonds

Afschrijvingen
Resultaten
deelgebieden Flanken

Throughput:

Input:

Output:

Netto Contante
Waarde

Financiële
ratio’s

Vrije
operationele
kasstromen

Samenvatting

Algemene
aannames

Grondproductiekosten
Dok en Flanken

Grondopbrengsten
Dok en Flanken

Programma
Dok en Flanken

Overheidsbijdragen
Uitgangspunten

financiering
Project planning
Dok en Flanken

Infrastructurele
kosten

 

Figuur 1. Model structuur 

In het model wordt een viertal typen werkbladen onderscheiden. 

• Input werkbladen (’Input’): de input voor het model is onderverdeeld in een aantal 
onderdelen, te weten algemene aannames, ramingen van de aanlegkosten 
infrastructuur, ramingen van de grondproductiekosten voor zowel Dok als Flanken 
separaat, de grondopbrengsten Dok en Flanken separaat en de overheidsbijdragen; 

• Doorvoer werkbladen (’Throughput’): op deze werkbladen vinden de 
daadwerkelijke berekeningen plaats; 

• Output werkbladen (’Output’): deze werkbladen genereren onder andere overzichten 
met betrekking tot de kasstromen, winst- en verliesrekening, balans voorspelling en 
financiële ratios. De output werkbladen vormen tevens de basis voor de grafieken en 
de samenvatting; 

• Overige werkbladen: werkbladen waarop aanvullende informatie voor zowel de 
werking van het model wordt gecontroleerd en samenvattende overzichten worden 
gegenereerd. 
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5.2 Input werkbladen 

5.2.1 Algemene aannames 

In het werkblad algemene aannames dienen de algemene uitgangspunten van het model 
op de onderdelen algemene aannames, financiële aannames, gevoeligheidsanalyse, 
financieringsaannames en algemene aannames ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Flanken te worden ingevoerd.  

5.2.2 Input opbr cat 

Voor elke opbrengstencategorie dienen de uitgangspunten voor de residuele 
grondwaardeberekening te worden ingevuld. De residuele grondwaarden die op basis 
van deze uitgangspunten worden berekend worden gebruikt om de grondopbrengsten in 
de Dok-zone (excl. Composer) en de deelgebieden VU en Ravel te berekenen. 

Het model onderscheidt de volgende opbrengstencategorieën: 

− Kantoren 
− Woningen 
− Winkels 
− Commerciële voorzieningen 
− Niet-commerciële voorzieningen 
− Commerciële voorzieningen Traverse 
− Parkeren Centrale zone 
− Parkeren Servicelaag 

5.2.3 Input infra & bijdragen 

In dit werkblad dienen de reële directe kosten per onderdeel en subonderdeel te worden 
ingevuld, alsmede de betreffende opslagpercentages bij de directe kosten. 

− Turnkey1 
− Auto A10 Noordzijde 
− Auto A10 Zuidzijde 
− Zware rail 
− Metro 
− OV-Terminal 
− OV-Terminal (Busstation) 
− Amstelveenboog 
− Diversen 
− BTW-reservering 
− Overheidsbijdragen & overige inkomsten 

                                                 
1 In het kader van het rekenmodel wordt hiermee een gedeeltelijke uitgestelde betaling van de realisatiekosten van 
de aanleg van de infrastructuur bedoeld. 
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5.2.4 Input kavels 

In dit werkblad dient de verdeling van het gebied te worden ingevuld, alsmede een 
verdeling van het gebied bij uitgifte. Daarnaast dient voor minimaal 1 kavel (tot 
maximaal 4 kavels) het programma op basis waarvan de residuele grondwaarde per 
kavel kan worden bepaald te worden ingevoerd. 

5.2.5 Input planning 

In de input planning dient voor ieder subonderdeel van de aanleg van infrastructuur, 
grondproductie van de Dok-zone en grondopbrengsten van de Dok-zone de procentuele 
verdeling van de reële kosten en opbrengsten in de tijd te worden ingevuld. Daarnaast 
dient per subonderdeel de procentuele verdeling van de reële kosten in de tijd te worden 
uitgezet. Hierbij dienen de subonderdelen per onderdeel relatief ten opzichte van elkaar 
in de tijd te worden uitgezet, waarbij van groot belang is dat de juiste percentages in de 
kolommen met de gewenste jaaraanduidingen worden ingevoerd. 

NB: Hierbij dient per subonderdeel de som van de planning in procenten tot precies 
100% op te tellen. 

5.2.6 Input Flanken 

De uitgangspunten voor de opbrengsten en de kosten van de ontwikkeling van de 
verschillende deelplannen van de Flanken dienen in dit werkblad te worden ingevuld. 
Per opbrengstsoort en per deelgebied kunnen vier zaken worden ingevuld, te weten: 

• Saldo ultimo 2006: Dit betreft de tussenstand (als totaal bedrag) van het saldo van 
deze opbrengsten. Met andere woorden: welke opbrengsten zijn tot en met 2006 van 
de desbetreffende categorie gerealiseerd. Tevens kan per categorie worden 
ingevoerd welk programma daarvoor gaat worden gerealiseerd; 

• Nog te realiseren: Het aantal m2 BVO of het aantal eenheden dat met het oog op de 
realisatie van het restant van het programma nog dient te worden gerealiseerd 
alsmede de hiervoor te hanteren (eenheids)prijs. 

Per kostensoort en per deelgebied kunnen ook vier zaken worden ingevuld, te weten: 

• Saldo ultimo 2006: Dit betreft de tussenstand (als totaal bedrag) van het saldo van 
deze categorie kosten. Met andere woorden: welke kosten zijn tot en met 2006 van 
de desbetreffende categorie gerealiseerd; 

• Nog te realiseren: Het aantal m2/eenheden/m3 dat met het oog op de realisatie van 
de ontwikkeling van het desbetreffende deelplan en subkostensoort nog dient te 
worden gerealiseerd alsmede de hiervoor te hanteren (eenheids)prijs. 

NB: Voor de doorrekening van de nog te realiseren opbrengsten en kosten dienen zowel 
de eenheidsprijs als de hoeveelheid te worden ingevuld. Wordt één van de twee 
weggelaten dan is het saldo van de nog te realiseren opbrengsten voor deze post gelijk 
aan € 0,-. 
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5.2.7 Input planning Flanken 

In dit werkblad dient de planning van zowel de kosten en de opbrengsten van de 
verschillende deelplannen van de Flanken te worden ingevuld. Analoog aan het 
werkblad ‘input planning’ dient per deelplan de subonderdelen door middel van een 
procentuele verdeling over de jaren uiteen te worden gezet. 

NB: Hierbij dient per subonderdeel de som van de planning in procenten tot precies 
100% op te tellen. 

5.3 Doorvoer werkbladen 

5.3.1 Calc timing & indices 

In dit werkblad wordt de ontwikkeling van de verschillende (tijd)reeksen uitgewerkt 
(o.a. disconteringsvoet en de consumentenprijsindex) alsmede de gehanteerde tijdreeks. 
Afwijkende separate tijdreeksen voor de Flanken en Composer zijn ook in dit werkblad 
opgenomen. 

5.3.2 Calc opbr cat 

Op basis van de algemene aannames en de specifieke uitgangspunten per 
opbrengstcategorie worden in dit werkblad de grondopbrengsten per eenheid per jaar 
berekend. 

5.3.3 Calc infra & bijdrage 

Dit werkblad combineert de algemene aannames, input infrastructuur, input bijdrage en 
calc planning tot kasstromen per onderdeel.  

5.3.4 Calc kavels 

Dit werkblad combineert de gegevens uit de werkbladen Calc timing & indices, Calc 
opb cat, Input grondproductiekosten, Input kavel en Algemene aannames. Door middel 
van het combineren van de verschillende gegevens uit de hiervoor genoemde 
werkbladen berekent dit werkblad de ingaande en uitgaande kaststroom voor de 
ontwikkeling van de verschillende kavels.  

5.3.5 Calc Flanken 

In dit werkblad worden de planning en de ontwikkeling van de verschillende 
(tijd)reeksen van de Flanken uitgewerkt (o.a. consumentenprijsindex opbrengsten en 
kosten). 

5.3.6 Calc financiering 

In dit werkblad worden de volgende zaken berekend:  
− vrije kasstroom 
− financieringsbehoefte 
− rentelasten 



Databoek financiële rekenmodel ontwikkeling Zuidas, versie 1 november 2007 

ZA.U.07.0119 
14/40 

− vreemd vermogen 
− eigen vermogen 
− journaalposten 
− verlies- en winstrekening 
− balans 
− staat van herkomst en besteding van middelen 

5.4 Output werkbladen 

5.4.1 Ratio analyse 

Overzicht van enkele ratios die (potentiële) vermogensverschaffers inzicht geven in de 
dekking van het aan te trekken vreemde vermogen. Daarnaast wordt een overzicht 
gegeven van de karakteristieken van de verschillende af te sluiten leningen, alsmede de 
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. 

5.4.2 Infrastructuur 

Dit werkblad verschaft door middel van tabellen en grafieken inzicht in de ontwikkeling 
van de nominale kosten van de aanleg van de verschillende onderdelen van de 
infrastructuur, alsmede de cumulatieve ontwikkeling van de nominale kosten. 

5.4.3 Detaillering 

Dit werkblad geeft een overzicht van de kasstromen over de tijd van de infrastructuur, 
bijdragen en overige inkomsten en de ontwikkeling van de verschillende deelplannen. 

5.4.4 Planning 

Dit werkblad betreft een weergave van de planning van de verschillende 
hoofdonderdelen van de aanleg van de infrastructuur, de grondproductie en de 
grondopbrengsten per jaar. 

5.4.5 Overzicht Flanken (Parameters Gemeente) 

In dit werkblad wordt de output van de berekeningen van de Flanken weergegeven. 
Deze output bestaat uit een overzicht van de planning van het programma, de 
kasstromen en de NCW berekening conform de gemeentelijke systematiek. 

5.5 Overige werkbladen 

5.5.1 Model check 

In het rekenmodel worden op meerdere plaatsen in de verschillende werkbladen 
controles uitgevoerd om de goede werking van het rekenmodel te waarborgen. Indien 
een werkblad een fout bevat, wordt in de linker bovenhoek een vlak rood in plaats van 
donkerblauw. Tevens komt er in dat werkblad een melding te staan dat er een of 
meerdere fouten aangetroffen zijn. Op het werkblad ‘model check’ worden al deze 
meldingen verzameld zodat de fout(en) eenvoudiger kunnen worden opgespoord. 
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5.5.2 Samenvatting 

Het werkblad ‘Samenvatting’ bevat een overzicht van de staat van herkomst en 
bestedingen, een kasstroomoverzicht (reëel, nominaal en NCW), een overzicht van de 
financiële ratios, projectkarakteristieken en verschillende grafieken van kasstromen en 
verdeling van inkomsten en aanwendingen. 

5.5.3 Samenvatting Composer 

Het werkblad ‘Samenvatting Composer’ bevat een overzicht van de taxatie van Boer 
Hartog Hooft / CB Richard Ellis (‘BHH/CBRE’) en splitst deze gegevens naar 
verschillende categorieën (Kantoren, Wonen, Winkels, Comm. Voorzieningen en Niet-
comm. Voorzieningen) om aan te sluiten op het rekenmodel.  

5.5.4 Gebouwen 

Dit werkblad geeft de taxatie van BHH/CBRE per gebouw en een berekening van de 
grondwaarde per BVO. 
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6. Macro’s, opmaak en scenario’s 

6.1 Macro’s 

In het rekenmodel zijn geen macro’s opgenomen. 

6.2 Opmaak 

In het rekenmodel wordt gebruik gemaakt van kleuren om verschillende soorten cellen 
van elkaar te onderscheiden en de functies van variabelen visueel inzichtelijk te maken. 
Het model bevat de volgende specifieke opmaak: 

• Gekleurde tab van werkbladen: 

− Licht oranje werkbladen: bevatten algemene informatie of een algehele 
samenvatting van alle modeluitkomsten; 

− Donker oranje werkbladen: bevatten inputvariabelen voor de berekeningen; 

− Rode werkbladen: werkbladen waarop de modelberekeningen plaatsvinden; 

− Blauwe werkbladen: geven de uitkomsten van de modelberekeningen weer; 

− Grijs werkblad: bevat een overzicht van alle berekeningen die ter controle in het 
model zijn ingebouwd. 

− Groene werkbladen: informatie afkomstig van BHH/CBRE taxatie. 

• Gekleurde cellen: 

− Grijze cellen: invoer cellen. Aannames en uitgangspunten dienen in deze cellen 
te worden ingevoerd; 

− Witte cellen: deze cellen hebben verschillende doeleinden, zoals het weergeven 
van informatie en het uitvoeren van berekeningen. Deze cellen zijn bij 
oplevering beveiligd om het model te behoeden voor onbedoelde wijzigingen. 

• Gekleurde teksten: 

− Zwarte tekst (zowel tekst als cijfers) in lichtgrijze cellen: betreft invoergegevens 
en kan vrijelijk worden gewijzigd; 

− Blauwe tekst in witte cellen: wordt gebruikt voor naamgeving op het niveau van 
hoofdonderdelen; 

− Zwarte tekst in witte cellen: wordt gebruikt voor naamgeving; 

− Zwarte cijfers in witte cellen: zijn het resultaat van een berekening die in het 
desbetreffende werkblad wordt gemaakt; 
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− Rode cijfers in witte cellen: betreft gegevens die worden opgehaald uit een 
ander werkblad; 

− Groene cijfers in witte cellen: betreft de gegenereerde output van het 
desbetreffende werkblad. 

 

Figuur 2. Screenshot voorbeeld van opmaak 

6.3 Scenario’s 

Het rekenmodel biedt de mogelijkheid om een drietal scenario’s op eenvoudige wijze 
door te rekenen. Het voordeel hiervan is dat verschillende varianten kunnen worden 
doorgerekend die op een groot aantal onderdelen essentieel van elkaar afwijken. Het is 
uiteraard ook mogelijk om door middel van de verandering van één enkele variabele het 
effect daarvan op de output te bezien. 

In het werkblad ‘Algemene aannames’ kan in veld D15 het nummer van het gewenste 
scenario worden ingevuld. Door hier het nummer 1, 2 of 3 in te vullen wordt het 
desbetreffende scenario doorgerekend met de uitgangspunten die daarbij in de 
verschillende input werkbladen zijn ingevuld. De input gegevens voor het basis scenario 
(scenario ‘1’) dienen te worden ingevuld in de kolom F. De input gegevens dienen in 
dezelfde input werkbladen te worden ingevuld conform de onderstaande tabel: 
 
Scenario nummer: Input gegeven in kolom: 
1 F 
2 H 
3 J 

NB: Belangrijk hierbij is om te controleren of overal in het gekozen scenario de 
gewenste input is ingevuld. 

6.4 Gevoeligheidsanalyse 

Dit betreft de mogelijkheid om eenvoudig door middel van een percentage de reële 
kosten en opbrengsten integraal te verhogen of te verlagen, zodat het effect van een 
prijsverhoging of verlaging inzichtelijk wordt. Voor het Dok-gebied bestaat deze 
mogelijkheid voor de volgende kosten- en opbrengsten categorieën: 

− Infrastructuur 

Blauwe tekst 

Witte cellen 

Zwarte tekst 
 
Grijze cellen 

Groene cijfers 
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− Overheidsbijdrage & overige inkomsten 
− Huurprijs/verkoopprijs 
− Bouwkosten (t.b.v. de residuele grondwaarde berekening) 
− Grondproductiekosten 

Voor de deelprojecten van de Flanken bestaat deze mogelijkheid alleen voor de 
toekomstige (per 1 januari 2007 nog niet gerealiseerd) grondopbrengsten en 
toekomstige grondproductiekosten. 
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7. Overige modelspecificaties 

7.1 Periodiciteit 

Jaarbasis. Het is niet mogelijk om met kortere of langere periodes te werken.  

7.2 Valuta 

Alle bedragen worden weergegeven in euro’s (€). 

7.3 Taal 

De voertaal van het model is Nederlands. Het is mogelijk dat enkele vaktermen in het 
Engels worden weergegeven. 
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8. Toelichting Invoer werkbladen 

Het model is ontworpen om op basis van algemene aannames, specifieke 
aannames/uitgangspunten en een planning de financiële bedrijfsvoering van de Zuidas 
onderneming te kunnen doorrekenen. Voor een juiste doorrekening dienen in ieder 
geval de uitgangspunten en aannames van het betreffende scenario zo volledig mogelijk 
te worden ingevuld. Daarvoor dienen in de volgende werkbladen in de grijze cellen van 
kolom F de aannames en uitgangspunten te worden ingevoerd: 

De te hanteren invoergegevens zijn gebaseerd op door ZAO beschikbaar gestelde en 
goedgekeurde gegevens, tenzij uitdrukkelijk in een bijgevoegd schrijven wordt 
aangegeven dat afwijkende gegevens zijn gehanteerd. 

De bijlage bevat een overzicht van alle invoervariabelen in het model. In dit hoofdstuk 
worden kort de belangrijkste inputs of aannames toegelicht. 

8.1 Algemene aannames 

8.1.1 Data 

De belangrijkste data zijn: 
− Startdatum van het model: 1 januari 2007; 
− Einddatum van het model: 31 december 2051. 

8.1.2 Indexatie 

In het model wordt rekening gehouden met een aantal indices die de ontwikkeling van 
kosten en opbrengsten over de looptijd van het project bepalen. De gehanteerde indices 
zijn: 

Consumenten prijsindex 2,5% 
Huurindex 3,0% 
Bouwkosten index2 3,0% 
VON index 3,0% 

8.1.3 Belastingen 

8.1.3.1 BTW 

Alle in het model gehanteerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders 
vermeld. Wel is een ‘BTW cap’ verondersteld naar aanleiding van eerdere bestuurlijke 
besluitvorming over dit onderwerp. Op grond van deze cap is een last uit hoofde van 
niet verrekenbare BTW voorzien ten bedrage van ca. € 90 mln per 1-jan-2003 (€ 99 mln 
reëel per 1-jan-2007). Voor zover de feitelijke niet verrekenbare BTW het bedrag van 
deze cap zou overschrijden wordt thans verondersteld dat ZAO zal worden 
gecompenseerd.  

                                                 
2 De bouwkosten index wordt alleen gehanteerd bij de berekening van de residuele grondwaarde van het te ontwikkelen 

programma. De kosten van de aanleg van de infrastructuur worden gecorrigeerd op basis van de consumenten prijsindex. 
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De grondexploitaties van de Flanken zijn exclusief BTW. Bij de lopende 
grondexploitaties is echter een post genaamd ‘Reeds teruggevorderde BTW’ 
opgenomen aangezien dit BTW betreft die via het BTW-compensatiefonds door de 
gemeente Amsterdam is teruggevorderd en als inkomst in de grondexploitatie is 
opgenomen. 

8.1.3.2 Vennootschapsbelasting (VPB) 

Het rekenmodel houdt geen rekening met de afdracht van VPB omdat het uitgangpunt 
wordt gehanteerd dat ZAO fiscaal transparant zal zijn. 

8.1.4 Financiële aannames 

Bij de invoer van de financiële aannames wordt de mogelijkheid geboden om de 
aantrekking van vreemd vermogen te simuleren. Voor de algemene financiering van de 
business case dienen de volgende zaken te worden ingevuld. In de kaders is per 
onderwerp de huidige input van de Business Case gegeven. 

• IRS Curve; 
Hier kan de vigerende Interest Rate Swap curve worden ingevoerd zoals deze 
bijvoorbeeld dagelijks wordt gepubliceerd in het Financiële Dagblad. Voor het 
model zijn de gegevens afkomstig uit Bloomberg. Van de IRS curve worden in het 
rekenmodel ‘forward’ rentetarieven afgeleid die dienen ter bepaling van 
interestbaten- en lasten. 

1 jaar 4,6675% 
2 jaar 4,5405% 
3 jaar 4,5155% 
4 jaar 4,5200% 
5 jaar 4,5310% 
6 jaar 4,5490% 
7 jaar 4,5735% 
8 jaar 4,6030% 
9 jaar 4,6345% 
10 jaar 4,6645% 
15 jaar 4,7855% 
20 jaar 4,8255% 
30 jaar 4,8085% 

• Interest percentages en marges; 
Hier kunnen ‘spreadlevels’ (debet en credit) worden ingevoerd, zowel voor ZAO als 
voor haar vermeende ‘aannemer’ voor de aanleg van de infrastructuur.  

Deposit marge op cash tegoeden -0,15% 
Credit spread 1,25% 
Gearing aannemer ivm berekening turn key rente 85,00% 
Credit spread aannemer ivm berekening turn key rente 1,50% 
Vereiste equity return aannemer ivm berekening turn key rente 15,00% 

• Looptijd lening ; 
Hier kan de looptijd (in jaren) van gesimuleerde vreemd vermogenfinanciering voor 
ZAO worden ingevoerd. 

Looptijd lening (excl. trekkingsperiode) 12,0 
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• Loan to value; 
De maximaal toegestane verhouding tussen de lening en de som van de resterende 
nominale inkomsten uit gronduitgifte.  

Maximaal loan-to-value percentage 50% 

• Target LLCR (Loan Life Coverage Ratio); 
In het rekenmodel wordt dit kengetal gebruikt om de maximale leningcapaciteit van 
de onderneming te bepalen. De aan te trekken lening kan niet groter zijn de NCW 
van de voor rente en aflossing beschikbare kasstromen gedurende de veronderstelde 
looptijd van de gesimuleerde vreemd vermogen financiering, zulks gedeeld door de 
Target LLCR. 

Target LLCR (jaar) 1,75 

• Minimum percentage parallel equity funding; 
Hier kan worden aangegeven welk percentage van de (periodieke) 
financieringsbehoefte van ZAO telkens door de participanten in ZAO zelf dient te 
worden gefinancierd. 

Minimum percentage parallel equity funding 25% 

• Dividend; 
De berekening van het dividend wordt bepaald door verschillende indicatoren die 
een bepaalde waarde moeten hebben voordat dividend kan worden uitgekeerd. Als 
aanvullende voorwaarde kan hier een datum worden ingevuld zodat vóór deze 
datum geen dividend wordt uitgekeerd. Dit is opgenomen naar aanleiding van grote 
hoeveelheden liquide middelen die bij de start van de onderneming in de 
onderneming aanwezig zijn. 

Dividenden toegestaan vanaf 2021 

• Disconteringsvoet; 
De disconteringsfactor (een percentage) wordt gebruikt bij contante waarde 
berekeningen. Bij contante waarde berekeningen worden kosten en/of opbrengsten 
die op verschillende momenten in de tijd vallen teruggerekend naar een basis datum 
(i.c. 1 januari 2007). De nominale kosten en opbrengsten in de verschillende jaren 
kunnen worden teruggerekend naar een basisdatum (i.c. 1 januari 2007). De 
mogelijkheid is gecreëerd om voor overheidsbijdragen een separate 
disconteringsvoet in te geven aangezien enkele van deze bijdragen op 1 januari van 
de desbetreffende jaren worden voorzien. 

Disconteringsvoet 6,6% 

8.1.5 Werkkapitaal 

In dit onderdeel kan worden aangegeven welk percentage werkkapitaal ten opzichte van 
de omzet wordt gewenst. Voor de business case is hier het volgende voor aangenomen: 

Werkkapitaal als % van de omzet 1,0% 

8.1.6 Projecteinde deelprojecten van de Flanken 

Deze input is benodigd ten behoeve van de berekening van de eindwaarde en de NCW 
van de grondexploitaties in de Flanken op basis van de gemeentelijke uitgangspunten. 
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Aansluiting bij de gemeentelijke uitgangspunten is belangrijk om het rekenmodel 
herkenbaar te maken en houden voor de Gemeente Amsterdam. 

8.1.7 Economische assumpties Flanken 

Bij de economische assumptie kan de consumenten prijsindex voor zowel de kosten als 
de opbrengsten worden ingevuld. Deze assumpties zijn voor alle grondexploitaties 
gelijk. 

8.2 Input infra & bijdragen 

8.2.1 Turnkey 

Hier dient te worden ingevoerd of gewerkt wordt met het principe van (gedeeltelijk) 
uitstel van betaling van de aannemer tot het moment van de (succesvolle) oplevering 
van de betreffende infrastructuur. Ingesteld kan worden in welke mate uitstel van 
betaling plaatsvindt en op welk moment betaling van het betreffende slotbedrag 
plaatsvindt. Voorts kunnen er meerdere ‘turnkey’ fases verondersteld worden, waardoor 
het mogelijk wordt om voor verschillende delen van de infrastructurele werken 
verschillende betalingsregimes te veronderstellen. 

8.2.2 Infrastructuur 

Hier dienen de reële directe kosten van de realisatie van de verschillende onderdelen 
van de infrastructuur, alsmede de overheidscontributies te worden ingevuld. Voor de 
(ondergrondse) infrastructuur worden de volgende onderdelen onderscheiden: 

− A10 Noordzijde; 
− A10 Zuidzijde; 
− Zware rail; 
− Metro; 
− OV-Terminal; 
− OV-Terminal (Busstation); 
− Diversen; 
− BTW-reservering. 

Analoog aan de opbouw van de grondproductiekosten worden aanvullende kosten door 
middel van opslagpercentages over de directe (en indirecte) kosten berekend. Deze 
aanvullende kosten betreffen onder andere algemene kosten, uitvoeringskosten, 
voorbereidingskosten en onvoorzien. De wijze van berekenen wordt in paragraaf 9.3.2 
toegelicht. 

8.2.3 BTW reservering 

Dit betreft de hoogte van de ‘BTW cap’, namelijk het maximale bedrag aan niet 
terugvorderbare BTW dat volgens de Bestuursovereenkomst ten laste van de BC mag 
komen. Die hier in te voeren waarde betreft een reëel getal.  
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8.2.4 Bijdragen 

Hier is het opslagpercentage voor de berekening van de inkomsten uit hoofde van de te 
ontvangen opslag over de grondwaarde opgenomen. Op grond van de afspraak met de 
gemeente Amsterdam wordt niet langer uitgegaan van de zogenaamde Zero Coupon 
Bonds voor het tweede tijdvak van de erfpachtinkomsten van de Dokzone. De gemeente 
heeft deze erfpachtinkomsten “teruggekocht” in ruil voor een opslag van 10,2 % over 
alle grondopbrengsten – dokzone en flanken –, waarbij tegelijkertijd de bijdrage van de 
gemeente voor de ondergrondse Amstelveenboog is verrekend.  

8.3 Input opbr cat 

De gehanteerde categorisering, uitgangspunten en aannames zijn gebaseerd op het 
document ‘Denklijnen Business case Zuidas-Dok’ van 13 februari 2006. De 
invoervariabelen per opbrengstencategorie zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Variabele Omschrijving 
Vormfactor omrekeningsfactor van BVO naar VVO 
BAR bruto aanvangsrendement 
Opslagen (per BVO) percentage van opslagen op de bouwkosten van de categorie 
AK, winst en risico Procentuele opslag op de bouwkosten voor algemene kosten, 

winst en risico 
Bouwtijd (maanden) tijdsduur van de bouw 
Kosten koper percentage van de bouwkosten die voor rekening komen van 

de koper 
Leegstand percentage van de verhuurperiode waarvan wordt voorzien 

dat het te verhuren object leeg staat 
Kwaliteitsopslag eenmalige aanvullende procentuele huurverhoging op een 

aan te geven datum 
Kwaliteitsopslag BAR eenmalige aanvullende procentuele verhoging van de te 

hanteren BAR op een aan te geven datum 
Jaar kwaliteitsopslag jaar waarin de eenmalige kwaliteitsopslagen worden 

toegepast 
Huurprijs (per VVO) jaarlijkse huurprijs bij oplevering per m2 VVO exclusief 

BTW 
Bouwkosten (per BVO) bouwkosten per m2 BVO exclusief BTW 

Tabel 1. Invoervariabelen per opbrengstcategorie 

8.4 Input kavels 

8.4.1 Opbrengsten (BVO) 

Per kavel (min. 1, max. 4) kan in dit werkblad het voor het Dok-gebied voorziene 
faseringsprogramma in BVO of eenheid worden ingevuld.  

8.4.2 Composer 

Hier kan worden bepaald of de uitgifte van Composer ineens, in fasen, of gespreid 
plaatsvindt. 
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8.4.3 Grondproductiekosten voor alle kavels binnen het Dok-gebied 

Voor de grondproductiekosten dienen hier zowel de reële kosten van de verschillende 
onderdelen van de grondproductie (de kosten component van een grondexploitatie) te 
worden ingevuld, alsmede de percentages van de verschillende opslagen, zoals AK, 
bijkomende kosten en onvoorzien. De opbouw komt overeen met de opbouw van het 
input werkblad van de infrastructuur. 

8.5 Input flanken  

8.5.1 Opbrengsten 

In dit werkblad dienen de uitgangspunten voor de (grond)opbrengsten van de Flanken, 
i.c. reeds gerealiseerde hoeveelheid (in m2 BVO of eenheden), saldo ultimo 2005 
(zijnde de reeds gerealiseerde opbrengsten), het nog te realiseren programma (in m2 
BVO of eenheden) en de nog te realiseren eenheidsprijs per opbrengstencategorie en per 
deelgebied te worden ingevuld. Op basis van de ingevulde uitgangspunten 
gecombineerd met de planning en de percentages voor de prijspeilcorrectie wordt per 
deelplan een kasstroom bepaald. 

8.5.2 Grondproductiekosten  

Idem voor de grondproductiekosten. 

8.6 Input planning 

In dit werkblad wordt de fasering van de (reële) infrastructuurkosten ingevoerd, alsmede 
de fasering van de gronduitgiften (in BVO) en de (reële) grondproductiekosten binnen 
het Dok-gebied. De invoer van de fasering geschiedt middels de invoer van percentages 
in de tijd voor de betreffende kosten- en opbrengstencomponenten, waarbij zulke 
percentages telkens dienen op te tellen tot exact 100% voor iedere kosten- en 
opbrengstencomponent. 

8.6.1 Overheidsbijdragen en overige inkomsten 

Tevens dienen in dit werkblad de overheidsbijdragen en overige inkomsten te worden 
ingevuld in nominale termen, conform de betalingsritmes die daarvoor overeen zijn 
gekomen door ZAO en de publieke partijen. 

8.6.2 Interdependentie planning onderdelen 

Drie hoofdonderdelen van het rekenmodel (i.c. aanleg ondergrondse infrastructuur, 
grondproductie en de grondopbrengsten) hebben een volgtijdelijke relatie met elkaar. 
De ondergrondse infrastructuur zal als eerst worden aangelegd (in ieder geval geldt deze 
volgtijdelijkheid voor iedere kavel). Vervolgens worden kosten gemaakt voor de 
grondproductie, waarna de grondopbrengsten zijn gepland. Het is echter ook mogelijk 
dat het residu van de grondproductie en de grondopbrengsten in financiële zin in een 
keer zal plaatsvinden. 
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Planning aanleg 
ondergrondse 
infrastructuur

Planning 
grondopbrengsten

Planning 
grondproductie

 

Figuur 3. Interdependentie planning 

NB: In het rekenmodel is (nog) geen automatische koppeling gemaakt tussen de aanleg 
van de ondergrondse infrastructuur, de grondproductie en de grondopbrengsten. Bij het 
wijzigen van de planning dient scherp gecontroleerd te worden of de voorgestelde 
volgtijdelijkheid in de uitvoering feitelijk mogelijk zal zijn. 

8.7 Input planning flanken 

In dit werkblad worden de fasering van de gronduitgiften (in BVO) en de (reële) 
grondproductiekosten binnen de Flanken ingevoerd. De invoer van de fasering 
geschiedt middels de invoer van percentages in de tijd voor de betreffende kosten- en 
opbrengstencomponenten, waarbij zulke percentages telkens dienen op te tellen tot 
exact 100% voor iedere kosten- en opbrengstencomponent. 
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9. Toelichting Doorvoer werkbladen 

9.1 Algemeen 

De doorvoer werkbladen zijn allemaal volgens een vaste systematiek opgebouwd. In 
deze systematiek worden de invoervariabelen die afkomstig zijn uit andere sheets 
bovenaan het werkblad vermeld. Daarna worden de berekeningen uitgevoerd en de 
uitkomsten die als invoer dienen bij andere werkbladen in principe als outputs vermeld 
onder aan het werkblad. 

9.2 Calc index & timing 

9.2.1 Indices 

Hier worden de indices berekend waarmee de kosten en opbrengsten in het rekenmodel 
jaarlijks worden geïndexeerd. 

9.2.2 Berekening forward en zero rates en discount factors 

Hier worden uit de IRS curve de toepasselijke forward rates en discount factors afgeleid 
ten behoeve van rente- en contante waarde berekeningen in het rekenmodel. 

9.3 Calc infra & bijdragen 

9.3.1 Kasstromen 

De berekening van de periodieke kasstromen van de nominale kosten van de 
infrastructuur en de opbrengsten uit de overheidsbijdragen worden conform onderstaand 
figuur uitgevoerd. 

Inflatiecorrectie

Planning

Reële kosten en 
opbrengsten

Kasstroom
(periodiek)

 

Figuur 4. Schematische weergave bepaling kasstroom 
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De kosten en de opbrengsten binnen het model moeten worden ingevoerd als reële 
kosten (i.c. prijspeildatum 1 januari 2007). Deze kosten en opbrengsten uitgezet in de 
tijd op basis van een planning waarbij een (eventuele) inflatiecorrectie wordt toegepast 
resulteert in een overzicht van de jaarlijkse (of een andere tijdseenheid) inkomende en 
uitgaande kasstromen. Deze kasstromen (bijvoorbeeld kosten) worden op de volgende 
wijze berekend: 

reële kosten * planning % * inflatiecorrectie 

inflatiecorrectie = (1 + percentage)(jaar x – startjaar) 

9.3.2 Indirecte en bijkomende kosten infrastructuur 

De totale kosten van de aanleg van infrastructuur worden per onderdeel conform de 
onderstaande systematiek berekend: 
Kostenelementen = Totaal van de kostenelementen per onderdeel 

Nadere detaillering = Opslagpercentage over kostenelementen  

Totaal directe kosten = Kostenelementen + Nadere detaillering  

   

Eenmalige kosten = Opslagpercentage over Totaal directe kosten 

Uitvoeringskosten = Opslagpercentage over Totaal directe kosten 

Subtotaal A = Totaal directe kosten + Eenmalige kosten + Uitvoeringskosten 

AK (algemene kosten) = Opslagpercentage over Subtotaal A 

Winst & Risico = Opslagpercentage over Subtotaal A 

Aan aannemer = 
Totaal directe kosten + Eenmalige kosten + Uitvoeringskosten 
+ AK + Winst & Risico  

   

Bijkomende kosten = Opslagpercentage over Aan aannemer 

Objectonvoorzien = Opslagpercentage over Aan aannemer 

Basisraming = Aan aannemer + Bijkomende kosten + Objectonvoorzien 

   

VAT = Opslagpercentage over Basisraming 

Subtotaal B = Basisraming + VAT 

Opdrachtgeverkosten = Opslagpercentage over Subtotaal B 

Subtotaal C = Basisraming + VAT + Opdrachtgeverkosten 
Projectonvoorzien (incl. reservering t.b.v. 
bijzondere gebeurtenissen) =  Opslagpercentage over Subtotaal C  

   

Totale raming = 
Basisraming + VAT + Opdrachtgeverkosten + 
Projectonvoorzien 

Tabel 2. Berekeningswijze kosten aanleg infrastructuur 

9.4 Calc opb cat 

De grondopbrengsten voor het Dok worden in het model berekend op basis van de 
residuele grondwaarde methode. Hierbij wordt de waarde van een vierkante meter bruto 
vloeroppervlak (BVO) of per eenheid berekend. Voor het onderhavige rekenmodel 
wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de residuele grondwaarde (het bedrag dat 
gevraagd kan worden bij het uitgeven van de grond) is wat overblijft als alle te maken 
kosten (inclusief redelijke winst) worden afgetrokken van de waarde van het object. 
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9.5 Calc kavels 

In dit werkblad worden de grondproductiekosten en grondopbrengsten per kavel 
berekend en daarna getotaliseerd. Dit geeft inzicht in de verdiencapaciteit per kavel, 
indien er geen ondergrondse infrastructuur wordt gerealiseerd. De opbouw van de 
berekeningen is op hoofdlijnen de volgende: 

Totaal Kosten * geplande kosten in periode * indexatiefactor  

Opbrengsten per BVO * % ontwikkelde BVOs * totaal te ontwikkelen BVOs  

9.6 Calc flanken 

Calc flanken betreft het werkblad waarin de grondexploitaties van de verschillende 
deelplannen van de Flanken wordt berekend. Per deelplan wordt op basis van algemene 
aannames (prijspeilcorrectie e.d.), planning, beoogde kosten en opbrengsten (o.b.v. reële 
kosten, prijspeil 1 januari 2007) een kasstroom berekend.  

Om aansluiting te vinden bij de door de gemeente Amsterdam gehanteerde 
berekeningssystematiek van grondexploitaties wordt per grondexploitatie de 
mogelijkheid geboden om een NCW berekening op basis van gemeentelijke 
uitgangspunten te maken. De uitkomsten (de NCW en alsmede de rente kosten en 
opbrengsten) worden niet buiten het desbetreffende rekenblad gebruikt, maar worden 
getoond ter vergelijking met de uitkomsten van de door de gemeente opgestelde 
grondexploitaties. 

Per deelplan wordt ook een planning van het programma op basis van de ingevoerde 
uitgangspunten berekend, alsmede een overzicht van de reële kosten en opbrengsten, 
prijsstijgingeffect, rentekosten, eindwaarde en een NCW. 

9.7 Calc Financiering 

In het werkblad financiering worden aan de hand van het kasstroomoverzicht het 
vreemd vermogen en eigen vermogen berekend. Op basis van de gegeven kasstromen 
wordt de vrije operationele kasstroom voor financiële verplichtingen bepaald, alsmede 
de vrije operationele kasstroom voor eigen vermogen en de verandering in kas. 
Daarnaast worden de winst- en verliesrekening en de balans opgesteld.  

9.7.1 Vrije kasstroom 

De som van alle operationele kasstromen vormt de vrije kasstroom in een bepaalde 
periode. Zodra deze vrije kasstroom negatief wordt, ontstaat een financieringsbehoefte. 

Op basis van deze kasstromen wordt de financieringsbehoefte van zowel eigen als 
vreemd vermogen op basis van de ingevoerde uitgangspunten en randvoorwaarden 
berekend.  
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9.7.2 Eigen en vreemd vermogen 

De vrije kasstroom, verrekend met de te betalen of te ontvangen rente over de vorige 
periode, bepaalt de financieringsbehoefte. Is deze kasstroom negatief, dan moet er geld 
worden aangetrokken, is deze positief, dan kan er op de lening worden afgelost of 
dividend worden uitgekeerd. 

Voor het bepalen van de mate waarin vreemd vermogen financiering kan worden 
aangetrokken wordt gebruik gemaakt van een ‘borrowing base’ benadering. Hierbij 
geldt dat vreemd vermogen kan worden aangetrokken tot aan het bedrag van de 
borrowing base. Wanneer de borrowing base minder bedraagt dan het saldo van het 
vreemd vermogen, dient extra te worden afgelost tot het niveau van de borrowing base. 
De hoogte van de borrowing base wordt telkens bepaald in functie van de laagste van 
drie restricties: solvabiliteit, loan-to-value en loan-life-cover-ratio. 

• Solvabiliteitsrestrictie 
Voor de periode waarin de totale cumulatieve financieringsbehoefte van ZAO 
negatief is (dit is de periode waarin ZAO meer geld heeft uitgegeven dan het heeft 
ontvangen) geldt als restrictie dat het gestorte eigen vermogen van ZAO tenminste 
gelijk moet zijn aan het geëiste solvabiliteitspercentage vermenigvuldigd met zulke 
negatieve totale cumulatieve financieringsbehoefte. Rekenvoorbeeld: bij een geëist 
solvabiliteitspercentage van 25%, kan van iedere euro aan financieringsbehoefte 
slechts 75 cent geleend worden, de resterende 25 cent dient door de aandeelhouders 
van ZAO middels de contributie van eigen vermogen gedekt te worden. 
 
Voor de periode waarin de totale cumulatieve financieringsbehoefte van ZAO 
positief is (dit betreft slechts de laatste paar jaren van de prognoseperiode) geldt als 
restrictie dat het boekhoudkundige eigen vermogen van ZAO tenminste gelijk moet 
zijn aan het geëiste solvabiliteitspercentage vermenigvuldigd met het balanstotaal 
van ZAO op zulk moment. 

• Loan Life Cover Ratio (LLCR) restrictie 
Op basis van de ingegeven Target LLCR en de looptijd van de lening wordt aan de 
hand van de toekomstige kasstromen bepaald wat de maximale lening zou mogen 
zijn. De berekeningswijze is hierbij als volgt: 

Maximale lening = NCW van de voor rente en aflossing beschikbare kasstromen 
gedurende de ‘looptijd’ van de beoogde lening, zulks gedeeld door de target LLCR. 
Rekenvoorbeeld: bij een looptijd van 5 jaar, jaarlijkse kasstromen van 10, een 
veronderstelde rente van 5% en een LLCR van 2 bedraagt de maximale toegestane 
omvang van de lening: 43.29 / 2 = 21.65. 

• Loan To Value (LTV) restrictie 
Hier wordt het maximum van de lening bepaald aan de hand van het ingegeven 
maximale loan-to-value percentage vermenigvuldigd met de nog te ontvangen 
grondopbrengsten. 

De laagste uitkomst van deze drie restricties geeft het bedrag wat maximaal kan worden 
aangetrokken aan vreemd vermogen in de betreffende periode. In de resterende 
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vermogensbehoefte wordt (verplicht) voorzien door middel van injectie van nieuw eigen 
vermogen. 

Eigen vermogen mutaties vormen daarom de sluitpost tussen enerzijds de vrije 
kasstromen en anderzijds de financieringskasstromen uit hoofde van de mutaties van het 
vreemd vermogen. Positieve kasstromen na financiering komen in beginsel in 
aanmerking voor uitkering (ten titel van dividend) aan de aandeelhouders van ZAO, 
behalve in de periode tot 2021, wanneer er een dividend lock-up verondersteld is om te 
voorkomen dat overheidsbijdragen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in plaats 
van dat deze worden gereserveerd voor de betalingen voor de infrastructuur aanleg. 

9.7.3 Journaalposten 

De journaalposten zijn onder te verdelen in verlies- en winstposten en balansposten. De 
verlies- en winstrekening is op basis van kostentoerekening aan een bepaalde periode. 
De balansposten (behalve het resultaat) zijn gebaseerd op de daadwerkelijke 
kasstromen.  

Uitgangspunt voor het moment van winstneming is het ‘Percentage of Completion’ 
(PoC) principe. Het PoC wordt berekend op basis van de BVO per jaar van het totale 
verkoopprogramma. Vervolgens worden de projectopbrengsten en kosten volgens de 
PoC aan de betreffende periode toegekend en aan onderhanden werk (OHW) geboekt. 

Onderstaand schema geeft de journaalposten. De bedragen ‘abc’ en ‘def’ zijn berekend 
op basis van de PoC, de overige bedragen zijn daadwerkelijke kasstromen. 

Uitgaande kasstromen  EUR 
OHW:  xx1 

Totaal Infrastructuur (totale kosten, excl. BTW)  

Totaal grondproductiekosten kavels   
Rentelasten   xx2 
Aflossing Lening  xx3 
Uitkering Dividend / Terugbetaling Kapitaal  xx4 

Aan Kas  xxx 

Inkomende kasstromen   
Kas  yyy 

Aan OHW:  yy1 
Totaal Overheidsbijdragen & overige inkomsten  

Totaal grondopbrengsten Kavels   
Aan Rentebaten  yy2 
Aan Storting Lening  yy3 
Aan Storting EV  yy4 

Kosten uitgifte (percentage of completion berekening) 
 

Projectkosten  abc 
Aan OHW  abc 

Opbrengsten uitgifte (percentage of completion berekening) 
 

OHW  def 
Aan Opbrengsten  def 

Tabel 3. Journaalposten 
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9.7.4 Verlies- en winstrekening 

Het nettoresultaat is het totaal van de opbrengsten, kosten, rentelasten en –baten. De 
vennootschapsbelasting wordt uiten beschouwing gelaten. 

 

 Opbrengsten def 
 Projectkosten abc 

 Bedrijfsresultaat def-abc 

 Rentebaten (+) yy2 
 Rentelasten (-) xx2 
 Totale financiële baten en lasten yy2-xx2 

 Winst voor belastingen   

 Vennootschapsbelasting 0 

 Netto resultaat  
Tabel 4. Verlies- en winstrekening 

 

Voorbeeld: 

Verantwoording in P&L van kosten en opbrengsten op basis van 'percentage of 
completion' bij uitgifte van 1% van het totaal aantal meters: 

• Kosten € 1% van de totale verwachte nominale projectkosten: € abc 

• aan OHW € abc 

• OHW € 1% van de totale verwachte resterende nominale projectopbrengsten: € def 

• aan Opbrengsten € def 

De winst voor het betreffende jaar is dan def -/- abc (dus niet yyy -/- xxx). 

9.7.5 Balans 

De voornaamste balansposten zijn: 

• Onderhanden werk (OHW) 
OHW is opgebouwd uit de kosten en opbrengsten betreffende de infrastructuur en 
grondexploitatie. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de 
gerealiseerde infrastructuur en grondopbrengsten. OHW kan zowel debet als credit 
zijn; 

• Werkkapitaal  
Werkkapitaal is een percentage van de omzet en kan zowel debet als credit zijn; 

• Kas 
De kaspositie geeft het positieve saldo van de liquide middelen; 
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• Lening 
De lening is de schuld aan derden die de ZAO heeft uitstaan; 

• Eigen vermogen 
De post eigen vermogen is opgebouwd uit gestort kapitaal, winsten en verliezen en 
uitgekeerde dividenden. 

De balans ziet er als volgt uit: 
Activa  

OHW 
Werkkapitaal  
Kas 

Totaal activa  
Passiva  

OHW  
Werkkapitaal  
Lening 
Eigen vermogen 

Totaal passiva  
Tabel 5. Balans 

De balansmutaties (t.o.v. voorgaand jaar) worden berekend op basis van de verlies- en 
winstrekening en de daadwerkelijke kasstromen. Dit resulteert in onderstaande 
berekeningen: 

Resultaat (credit) def-abc 

OHW (debet) xx1-yy1+def-abc 

Werkkapitaal 1% van de omzet 
Kas yyy-xxx 

Lening xx3-yy3 

Eigen vermogen yy4-xx4 

Tabel 6. Balansmutaties 

9.7.6 Staat van herkomst en besteding van middelen 

De staat van herkomst en besteding van middelen geeft een uitgebreid overzicht van de 
inkomende en uitgaande kasstromen. 
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10. Slot bepalingen 

De oplevering van het model zal op meerdere momenten plaats vinden. Het model is 
continu aan verandering onderhevig als gevolg van het feit dat de inzichten over 
onderdelen van de BC in bewerking zijn. Het model is thans nog niet ge-audit. 

Het model is bedoeld als ondersteuning voor de opdrachtgever bij de financiële 
verkenning van het huidige ontwikkelingstraject in zowel het Dok-gebied (de plaats 
waar op dit moment de A-10 is gelegen) als de Flanken van de Zuidas. Het model zal 
tevens te zijner tijd ter beschikking gesteld worden aan potentiële participanten bij de 
veiling. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven kunnen zulke potentiële participanten 
geen rechten ontlenen aan het model. De in het model gehanteerde uitgangspunten zijn 
continu onderhevig aan een nadere definitie en zullen regelmatig worden getoetst. Een 
dergelijke toetsing zal leiden tot noodzakelijke aanpassingen in het model teneinde het 
model geactualiseerd te kunnen houden. Het model heeft in haar huidige vorm 
geenszins een “finale” status.  

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het model, alsmede de verspreiding ervan, 
berust bij de opdrachtgever. Gebruikers dienen zich ervan te vergewissen dat zij over 
voldoende deskundigheid beschikken om de informatie in het model te kunnen 
interpreteren en beoordelen. 

Ieder gebruik van het model en eventuele overname van informatie en mededelingen die 
het model bevat is voor eigen risico. 

Hoewel het model op professionele wijze en met grote zorg is samengesteld en tot stand 
gekomen, is deze informatie niet separaat geverifieerd door Deloitte en kunnen noch 
Deloitte, noch haar partners, werknemers en vertegenwoordigers, noch de 
opdrachtgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de in het model opgenomen 
gegevens en uitkomsten en mogelijke hierop te baseren verwachtingen. 

De mededelingen die het model bevat, die geen historische feiten zijn, zijn prognoses. 
Deze prognoses zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, ramingen, projecties, 
overtuigingen en aannames van de opdrachtgever aangaande de bedrijfstak en de 
markten waarop het model betrekking heeft. Deze mededelingen zijn geen garanties 
voor toekomstige resultaten en bevatten aannames voor bepaalde risico's en 
onzekerheden die moeilijk te voorspellen zijn.  

Het model en de waarden hierin zijn bepaald per 10 oktober 2007 en zijn voor een groot 
deel gebaseerd op prijspeil datum 1 januari 2007. Zij kunnen door ontwikkelingen na 
deze datum niet accuraat meer zijn. Er rust geen verplichting op Deloitte om, naar 
aanleiding van deze ontwikkelingen, updates van het model te maken, de uitkomsten te 
herzien noch deze te bevestigen. 
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Bijlage 1 Definities 
 

BVO Bruto Vloer Oppervlakte 

FSI (Floor Space Index) bruto vloeroppervlak (BVO) gedeeld door het totaal 
grondoppervlak 

GSI (Ground Space Index) verhouding tussen de bebouwde en de onbebouwde ruimte 

(Netto) Contante waarde De reële waarde verdisconteerd naar prijspeildatum op basis van 
een bepaald disconteringspercentage 

Nominale waarde Reële waarde vermeerderd met inflatiecorrectie, d.w.z. waarde op 
het moment dat het bedrag wordt uitgegeven/ontvangen 

OSR (Open Space Ratio) onbebouwd grondoppervlak gedeeld door totaal grondoppervlak 

Reële waarde Waarde op prijspeildatum 

VVO Verhuurbaar Vloer Oppervlakte 
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Bijlage 2 Brondocumenten 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de brondocumenten die voor de invoer van 
het rekenmodel zijn geraadpleegd. 

Index Originele bestandnaam Bron Onderwerp Datum Bestand 

Bron1 Kopie van ZuidasDok Input Planning 070807.xls Arcadis Planning 07-aug-07 

Bron2 Kostenraming versie 0 7 SLverbeterd.xls Arcadis Infrakosten 12-sep-07 

Bron3 RE Planning Zuidas.htm Arcadis Planning 07-aug-07 

Bron4 Waardering Composer d.d. 1 november 2007 
definitief.pdf BHH/CBRE Composer-

waardering 11-okt-07 

Bron5 Bloomberg IRS.xls Bloomberg Rentecurve 10-okt-07 

Bron6 ZAD-FE. U.06.0022 Onderbouwing grondopbr vastg 
ontw Zuidas - Deloitte 2feb06.pdf Deloitte Dok-residuele 

grondwaarden 02-feb-06 

Bron7 Grex. Ravel 1.6..xls OGA Flanken 07-feb-07 

Bron8 Grondexploitaties restgebieden flanken zuidas fp 
2004.doc OGA Flanken 15-mrt-06 

Bron9 20070301 excel bestanden LenteRAG 2007 tbv G 
Kneppers v2.xls 

OGA Flanken 01-mrt-07 

Bron10 Copy of 20070315 excel bestanden LenteRAG 
2007 errata Mahler en Vivaldi.xls OGA Flanken 15-mrt-07 

Bron11 ZAD-FE.U.06.0022 Bijlage - Bouwkosten 
kengetallen - PRC 17jan06.pdf PRC Dok-residuele 

grondwaarden 17-jan-06 

Bron12 ZAD.U.06.0041 Bestuurlijke overeenkomst 
DEFINITIEF 31jan2006.pdf Rijk Overheidsbijdrage 31-jan-06 

Bron13 aanpassing BC ivm VU en Ravel.htm Zuidas Flanken 25-mei-07 

Bron14 Denklijnen Businesscase Zuidas-Dok dd15feb2006 
(groot).ppt Zuidas Dok-residuele 

grondwaarden 13-feb-06 

Bron15 Memo grondprod. kn Prospectus 180406.doc Zuidas Dok-
grondproductiekosten 18-apr-06 

Bron16 zad-fe.u.05.0033 vastgoedprogr  zad dec 2005.pdf Zuidas BVO 01-dec-05 

Bron17 Beschikking VROM 20070628.pdf Rijk Overheidsbijdrage 28-jun-07 

Bron18 MinFin: Besluitvormingsmemorandum Zuidas dd. 19 
oktober 2006  Rijk BTW-reservering 19-okt-06 

Bron19 Subsidiebijdrage Stadsregio aan Zuidas.htm Rijk Overheidsbijdrage 30-okt-07 

 



Databoek financiële rekenmodel ontwikkeling Zuidas, versie 1 november 2007 

ZA.U.07.0119 
37/40 

Bijlage 3 Toepassing bronnen in het rekenmodel 

In onderstaande tabbellen worden de invoer werkbladen gegeven met daaraan, in de 
derde kolom, de bron gekoppeld die voor de desbetreffende invoer gebruikt is. Indien 
voor 1 onderwerp (kopje in het model ) één dezelfde bron is gebruik is deze 
gecomprimeerd weergegeven (door middel van de gedefinieerde groepering in Excel, de 
+ en – in de linker balk. 

1. Algemene aannames 
1 Algemene aannames  

   
 Scenario kiezer - 
 Algemeen Projectteam 
 Economische assumpties Projectteam 
 Assumpties m.b.t. grondwaarden Dok (excl. Composer)  
 Huurindex (halverwege jaar)  

1.8 Procentuele stijging Projectteam 
1.9 Start index Projectteam 

   
 Bouwkostenindex (halverwege jaar)  

1.10 Procentuele stijging Projectteam 
1.11 Start index Projectteam 

   
 VON index (halverwege jaar)  

1.12 Procentuele stijging Projectteam 
1.13 Start index Projectteam 

   
 Interest percentages  

1.14 Bouwrente I over grondwaarde Bron11 

1.15 Bouwrente II/Rente over bouwkosten (opgenomen in 
opslagpercentage) Bron11 

   
 Assumpties m.b.t. bijdrage Stadsregio Amsterdam  Stadsregio Amsterdam 
   

2 Financiële aannames  

   
 Bedrag/percentage Projectteam 
 IRS curve Bron5 

 Interest percentages en marges Projectteam in overleg met 
gepreselecteerde partijen 

 Coverage ratio's Lening Projectteam 
 Dividend  Projectteam 
 Disconteringsvoet 1 (halverwege jaar) MinFin 
 Disconteringsvoet 2 (overheidsbijdragen - begin jaar) MinFin 
   

3 Overige posten  

   
 Operationele kosten per jaar Projectteam 
 Werkkapitaal Projectteam 
 Belastingen & Accounting www.belastingdienst.nl 
   

4 Flanken  
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 Projecteinde  

4.1 Ravel Bron10 
4.2 - Bron10 
4.3 VU-kwartier Bron10 
4.4 Beethoven Museumkavel Bron10 
4.5 Mahler Bron10 
4.6 Vivaldi Bron10 
4.7 Gershwin Bron10 
4.8 Kop Rivierenbuurt Bron10 
4.9 Zuidplein Bron10 
4.10 Fred. Roeskestraat Bron10 
4.11 Functioneel Deelplan Projectteam 

   
 Economische assumpties Projectteam 
 Rekengegevens grondexploitatie gemeente  OGA 
   

5 Gevoeligheidsanalyse - 

   

 

2. Input infra & bijdragen 
1 Turnkey Projectteam 

2 Auto A10 Noordzijde Bron2 

3 Auto A10 Zuidzijde Bron2 

4 Zware rail Bron2 

5 Metro  

 Kostenelementen  
5.1 Tunnel ruwbouw (incl. verbredingen t.b.v. station) Bron2 

 Toerit westzijde Bron2 
 Corridor Amsterdam - Schiphol - Haarlemmermeer Bron3 
 Waterkelders Bron2 
 Aansluitingen westzijde Bron2 
 Aansluitingen oostzijde Bron2 
 TTI Bron2 
 Tijdelijke maatregelen Bron2 
 Bovenbouw (spoor, beveiliging en energievoorziening) Bron2 
 Overig Bron2 
 Opslagen Bron2 
 Indirecte kosten Bron2 
 AKW&R Bron2 
 Bijkomende kosten Bron2 
 VAT Bron2 
 Projectonvoorzien Bron2 

6 OV-Terminal Bron2 

7 OV-Terminal (Busstation) Bron2 

8 Amstelveenboog Bron2 

9 Diversen Bron2 

10 BTW-reservering Bron18 

11 Overheidsbijdragen & overige inkomsten Projectteam 
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3. Input opbr cat 
1 Opbrengsten categorieën Dokzone Bron14 

2 Uitgangspunten Composer Bron4 

3 Composer: gebouw specifieke aannames (per gebouw) Bron4 

 

4. Input kavels 
1 Plangebied Projectteam 

2 Opbrengsten (uit te geven BVO's)  Bron4,16  

3 Uitgangspunten Composer  Projectteam  

4 Programma Oor Zuid en Oor Noord tbv opslagpercentage 
grondopbrengsten  Bron16  

5 Grondproductiekosten voor alle kavels  Bron15  

 

5. Input planning 
1 Infrastructuurkosten  

 Auto A10 Noordzijde Bron1 
 Auto A10 Zuidzijde Bron1 
 Zware rail Bron1 
 Metro Bron1 
 OV-Terminal Bron1 
 OV-Terminal (Busstation) Bron1 
 Amstelveenboog Bron1 
 Diversen Bron1 
 BTW-reservering Bron1 
   

2 Overheidsbijdragen & overige inkomsten (nominale bedragen)  
 Bijdrage V&W Bron12 
 Bijdrage VROM Bron17 
 Bijdrage Stadsregio Amsterdam Bron19 
 Bijdrage Provincie Noord-Holland Bron12 
 Overige inkomsten Projectteam 
   

3 Kavels  
 Dok Kavel 1: Rest Dok Projectteam 
 Dok Kavel 2: - - 
 Dok Kavel 3: Stationskavel Dok Projectteam 
 Dok Kavel 4: - - 
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6. Input flanken en planning flanken 
1 Opbrengsten  

1.1 Ravel Bron13 

1.2 -  

1.3 VU-kwartier Bron13 

1.4 Beethoven Museumkavel Bron10 

1.5 Mahler Bron10 

1.6 Vivaldi Bron10 

1.7 Gershwin Bron10 

1.8 Kop Rivierenbuurt Bron10 

1.9 Zuidplein Bron10 

1.10 Fred. Roeskestraat Bron10 

1.11 Functioneel Deelplan Projectteam 

   

2 Grondkosten  

2.1 Ravel Bron7 

2.2 - - 

2.3 VU-kwartier Bron8 

2.4 Beethoven Museumkavel Bron10 

2.5 Mahler Bron10 

2.6 Vivaldi Bron10 

2.7 Gershwin Bron10 

2.8 Kop Rivierenbuurt Bron10 

2.9 Zuidplein Bron10 

2.10 Fred. Roeskestraat Bron10 

2.11 Functioneel Deelplan Projectteam 

 




