Aan

Uw nummer
(letter):

2014/059347

Onderwerp:

Uw brief van:

7 juli 2015

Ons nummer:

De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer Stanley M. Palm
AmiDos Building, Pletterijweg 43
Alhier

16072015.01

Willemstad,

16 juli 2015

Advies inzake Dividendbeleid CDM
(art. 5 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1

Inleiding

Bij besluit van 1 juli 2015 is de Raad van Minister akkoord gegaan met het goedkeuren van de
jaarrekeningen van C.D.M. Holding N.V. (hierna: CDM) betreffende de boekjaren 1993 tot en
met 2011. Naar aanleiding daarvan heeft de Minister van Economische Ontwikkeling aan de
adviseur om advies verzocht.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
·
·
·
·
·
·
·
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Besluit van de Raad van Ministers d.d. 1 juli 2015, no. 2014/059347;
Advies van het Ministerie van Financiën d.d. 15 mei 2015 aan de Minister van Financiën
(zaaknummer 2014/059347);
Totaal overzicht van de balans en verlies- en winstrekening van CDM over de periode
1993-2011;
Brief van de Minister aan de Minister van Financiën d.d. 10 november 2014
(zaaknummer 2014/059347);
Brief van het bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen van CDM aan de
Minister d.d. 5 november 2014;
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d.
14 juli 2015 inzake CDM; en
Statuten van CDM, laatstelijk gewijzigd d.d. 29 juni 1993.
Verzoek aan de adviseur

Zoals reeds gesteld, is de Raad van Ministers op 1 juli 2015 akkoord gegaan met het
goedkeuren van de jaarrekeningen van CDM betreffende de boekjaren 1993 tot en met 2011.
Naar aanleiding daarvan heeft de Minister aan de adviseur verzocht om advies.
Het voornoemd besluit van de Raad van Ministers is mede gebaseerd op het advies van het
Ministerie van Financiën van 15 mei 2015 (hierna: het Advies Financiën). In het Advies
Financiën is aangegeven, dat de jaarrekeningen van 1993 tot en met 2011 voorzien zijn van
een goedkeurende accountantsverklaring. In die goedkeurende verklaringen is voor elk
boekjaar de aandacht gevestigd op een mogelijke onzekerheid voor wat betreft de continuïteit
van het bedrijf ten gevolge van de geleden verliezen. Voor de boekjaren 1993 tot en met 2011
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geldt dat er sprake is van een geaccumuleerd verlies. In het Advies Financiën is onder meer
geadviseerd om de jaarrekeningen betreffende de boekjaren 1993 tot en met 2011 door de
algemene vergadering van aandeelhouders van CDM te laten goedkeuren.
Betoogd kan worden dat in casu sprake is van een inhaalslag betreffende de financiële cijfers
van CDM. In overeenstemming met de Landsverordening corporate governance en de Code is
er een verplichting voor het opstellen van het dividendbeleid vanaf het boekjaar 2009.
Volledigheidshalve wordt hierbij gemeld dat het hebben van een dividendbeleid niet afhankelijk
is van het al of niet hebben van een positief resultaat over een bepaald boekjaar, immers het
dividendbeleid dient jaarlijks voorafgaand aan een boekjaar te worden vastgesteld.
Echter gezien de inhaalslag betreffende de financiële cijfers inzake een periode van 19
boekjaren, het totaal geaccumuleerd verlies en het feit dat de verplichtingen voortvloeiende uit
de Landsverordening corporate governance niet op al die 19 boekjaren van toepassing zijn, kan
worden betoogd dat in dit specifiek geval er naar alle redelijkheid van CDM niet kan worden
verwacht dat zij voor die betreffende boekjaren eveneens achteraf een dividendbeleid opstelt.
Gelet op de verplichtingen voortvloeiende uit onder meer de Landsverordening corporate
governance wordt verzocht om met de nodige voortvarendheid het dividendbeleid voor de
boekjaren 2012 tot en met 2015 aan de adviseur te melden. Uit de aangeleverde documenten
van een dergelijke melding zal eveneens moeten blijken dat bij het opstellen van het
dividendbeleid het beleidsplan, het jaarplan en de jaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting
in acht zijn genomen.
Tot slot wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat de jaarrekeningen betreffende de boekjaren
vanaf 2012 van CDM zo spoedig mogelijk worden opgesteld.
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Conclusie en Advies
-

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd
te bewerkstelligen dat de jaarrekeningen betreffende de boekjaren vanaf 2012 van
CDM zo spoedig mogelijk worden opgesteld.

-

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij verzocht om
met de nodige voortvarendheid het dividendbeleid voor de boekjaren 2012 tot en
met 2015 van CDM aan de adviseur te melden. Uit de aangeleverde documenten
van een dergelijke melding zal eveneens moeten blijken dat bij het opstellen van het
dividendbeleid het beleidsplan, het jaarplan en de jaarlijkse exploitatie- en
investeringsbegroting in acht zijn genomen.

SBTNO
De adviseur corporate governance
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Minister van Financiën
Minister-President
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