Agendapunt 5f. Vermogensmutatie per 31 december 2021.

7-2-2022

Samenvatting:
De overlopende opbrengsten van de ringenverkoop(opgenomen op de balans onder de post:
overlopende passiva) ten gunste brengen van de algemene reserve van de NPO. Het betreft het
opwaarderen van de algemene reserve met € 469K, waardoor deze stijgt tot € 714K.
Motivatie:
In de afgelopen periode is stilgestaan bij de financiële positie van de NPO. Op basis van de thans
gehanteerde waarderingsgrondslagen en presentatiewijze is de situatie met slechts een algemene
reserve van € 245K niet rooskleurig. Ten opzichte van de jaaromzet van circa € 700K is deze
algemene reserve of vermogen te laag. Tegelijkertijd is er meer dan € 1 miljoen aan liquiditeiten
beschikbaar. De belangrijkste oorzaken van het grote verschil tussen de liquiditeit en vermogens
positie zijn de overlopende post voor de opbrengst uit de verkoop van de ringen (opbrengst in 2021
netto € 469K) en de nog uitstaande betaling van het pensioen tekort. Uitgaande van het principe
van continuïteit is de overlopende post voor de opbrengst uit de verkoop van de ringen in feite een
stille reserve binnen de passiva zijde van de balans.
In eerdere documenten is aangegeven dat de algemene reserve stevig verbeterd moet worden en
dat daarvoor dekking gezocht moet worden. Het uiteindelijke besluit is aangehouden omdat er eerst
een fundamentele discussie hierover moet plaatsvinden waarbij de beleidskeuzes leidend zijn (zie
notitie Vitaal houden van de duivensport in financieel perspectief). Los van deze uitkomst is het
natuurlijk raar dat er met een dergelijke liquiditeitspositie stilgestaan zou moeten worden bij het
verkrijgen van extra inkomsten ter versterking van het vermogen. Daarnaast is de gepresenteerde
balanspositie van de opbrengst van de ringen betwistbaar.
Beleidsmatig is gekozen voor het thema: Toekomstbestendige duivensport.
Dat gaat dus uit van continuïteit. Het is dus zeer verdedigbaar de jaarlijkse opbrengst van de
ringenverkoop niet als verplichting op de balans te presenteren maar deze gewoon ten gunste te
laten komen van de reguliere jaarlijkse exploitatie. De opbrengst komt immers elk jaar terug.
Daarnaast zal er in de toekomst veel meer op basis van een meerjarenbegroting gewerkt worden,
waardoor tijdig bijsturen haalbaar is.
Om voor de exploitatie 2021 technisch een zuiver beeld te houden is er voor gekozen een en ander
als een eenmalige vermogensmutatie per 31 december 2021 te verwerken. In de bijlage is het effect
daarvan op de balans aangegeven (zie balanspositie oud en balanspositie nieuw).
Na deze eenmalige vermogens mutatie en betaling van het pensioen tekort in 2022 zal de liquiditeit
en de algemene reserve van de NPO beter met elkaar in evenwicht zijn en een meer representatief
beeld geven van de financiële en vermogens positie van de NPO.
Deze voorgestelde aanpak is besproken met de FBCC op 4 februari 2021 en de FBCC is akkoord met
deze wijziging.
Hans van Dijk, Penningmeester NPO

