Dividendbeleid Sportbedrijf Arnhem
Inleiding
Dividendbeleid kan worden omschreven als een te volgen gedragslijn bij de
bepaling welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd en welk gedeelte wordt
gereserveerd. Voor de BV geldt dat de algemene vergadering bevoegd is tot
bestemming van winst en vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen
vermogen groter is dan de reserves die krachtens wet of statuten moeten worden
aangehouden. De bestuurder dient aan de uitkering zijn goedkeuring te verlenen
en weigert deze indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met betalen van
haar opeisbare schulden.
De bevoegdheid van de algemene vergadering tot bestemming van de winst
impliceert de bevoegdheid tot het vooraf vaststellen van dividendbeleid. Ondanks
het feit dat dit geen verplichting is, heeft een vooraf kenbaar dividendbeleid
voordelen. De bestuurder kan beter inschatten hoeveel financiële middelen er
jaarlijks tot zijn beschikking staan en de aandeelhouder kan beter inschatten
hoeveel rendement hij kan verwachten. Daarom is dit dividendbeleid opgesteld.
Weerstandsvermogen
De bestuurder dient goedkeuring te verlenen aan het uitkeren van dividend waarbij
hij de continuïteit van de organisatie in ogenschouw neemt. In het kader hiervan is
een methode ontwikkeld om te beoordelen hoe hoog het weerstandsvermogen
dient te zijn om eventuele calamiteiten financieel op te kunnen vangen.
Daartoe is het nodig om de risico's te inventariseren, de kans daarop in te
schatten en de impact in financiële zin te becijferen. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat als een risico zich voordoet, dit kan worden afgedekt vanuit het
weerstandsvermogen (geen risk appetite). In de bijlage (bijlage 1) is een inschatting
gemaakt van het huidige risicoprofiel.
Methode berekening weerstandsvermogen
Jaarlijks worden binnen het Sportbedrijf de risico's bepaald. Deze worden
vastgelegd in het zg. risicoregister (zie bijlage 1). In dat register worden aan de
risico’s maatregelen gekoppeld die worden genomen ter voorkoming van de
situatie (vermijden, verminderen, overdragen of accepteren). Bovendien worden
risico’s geclassificeerd naar grootte en financiële impact:
• kans: <10%, 10-30%, >30%;
• financiële impact: < 200k, 200-500k, > 500k.
Het risicoregister vormt de basis voor de berekening van het benodigde
weerstandsvermogen door van ieder risico de kans op vóórkomen én een
realistische financiële consequentie te bepalen. De kans van optreden hebben is

gesteld op, respectievelijk 5%, 20% en 65% en de financiële impact op € 125.000,
€ 350.000 en € 1 mln. per gebeurtenis1.
De risicoafwegingen en het risicomanagementproces wordt regelmatig doorleefd
met de diverse organen binnen de organisatie, waaronder in ieder geval jaarlijks
met de Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering.
Weerstandsvermogen vs. Eigen Vermogen
Het beschikbare weerstandsvermogen is dat deel van het Eigen Vermogen dat
beschikbaar is om eventuele risico’s financieel op te kunnen vangen. Het totale
Eigen Vermogen van een organisatie moet tenminste gelijk, maar liever groter, zijn
dan de benodigde weerstandscapaciteit.
Met de vaststelling van het dividendbeleid kan in beginsel dividend worden
uitgekeerd als het eigen vermogen groter is dan het benodigd
weerstandsvermogen. Alvorens tot uitkering wordt overgegaan doet de bestuurder
een uitkeringstoets. Hierbij worden gekeken of de kasstromen van tenminste 12
maanden vooruit deze uitkering legitimeren. Uitgangspunt is bovendien dat een
positief resultaat wordt aangewend t.b.v. sport- en bewegingsactiviteiten in de
gemeente Arnhem.
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Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
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