
 
 
Besluit tot bestemming van het resultaat 2015 
 
Ter vergadering van het Algemeen Bestuur, gecombineerd met de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders, d.d. 14 april 2016 genomen. 
 
Het gerealiseerd resultaat over 2015 bedraagt € 1.270.616. Door onttrekking van 
bestemmingsreserves ad € 112.328 bedraagt het onverdeeld resultaat € 1.382.944. 
 
Het bestuur van het openbaar lichaam SOWECO besluit om ten behoeve van de bestuurlijke 
ingezette koerswijziging en de daaraan verwante verwachte kosten € 150.000 te doteren aan 
de bestemmingsreserve “kosten omvorming”.  
 
Aanvullend besluit het bestuur van het openbaar lichaam SOWECO om: 

 In aansluiting op het besluit van het Algemeen Bestuur over de omvang van het eigen 
vermogen van SOWECO NV en SOWECO GR in het kader van het 
weerstandsvermogen; 

 gelet op de gewenste verbetering van solvabiliteit; 

 gelet op de gewenste omvorming 
enerzijds, en 

 gelet op het ontstaan van een verhoogde rijkssubsidie per arbeidsjaar  
anderzijds 
 
de resterende vermogensmutatie (ad € 1.232.944) te bestemmen conform gemaakte 
afspraken bij de oprichting van SOWECO NV.: 
 

 enerzijds een bedrag van € 616.472, zijnde 50% van het exploitatieresultaat, ten gunste 
te brengen van de algemene reserve van SOWECO NV. 

 

 en anderzijds een bedrag van € 616.472, zijnde 50% van het exploitatieresultaat, uit te 
keren als dividend aan SOWECO GR,  onder de voorwaarde dat de directie, op het 
moment van uitbetaling van dit bedrag van SOWECO NV naar SOWECO GR,  een 
continuïteitstoets in acht neemt. Bij deze wettelijke verplichting inzake bestuurlijke 
aansprakelijkheid toetst de directie of met de uitbetaling “voortzetting van de 
onderneming” (SOWECO NV) mogelijk blijft. 
Mocht de directie van oordeel zijn dat dit in het geding is, zal het bestuur zich opnieuw 
beraden over de bestemming van dit dividenddeel. 
 

 Als de continuïteitstoets positief is en daarmee het dividend wordt uitgekeerd aan 
SOWECO GR, zal SOWECO GR aansluitend overgaan tot uitbetaling van dit dividend 
aan de deelnemende gemeenten op basis van de AJ verdeling over 2015. 
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