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Inhoudsopgave werkprogramma uitkeringstoets Flex-bv 
 
Het pakket voor het werkprogramma uitkeringstoets Flex-bv bestaat uit de volgende modellen: 
 

1. Werkset advisering uitkeringstoets bestaande uit: 
a) een stroomschema /beslisboom; 
b) een uitgebreide checklist van de werkzaamheden; 
c) een verkorte checklist van de werkzaamheden; 
d) een rekenmodel liquiditeitsprognose; 

 
2. Opdrachtbevestiging advies uitkeringstoets; 
3. Aanbiedingsbrief advies prognose (uitkeringstoets); 

 
Korte toelichting bij de modellen 
 
Werkset advisering uitkeringstoets 
De Flex-bv leidt in de praktijk tot een nieuwe werkwijze rond voorgenomen dividenduitkeringen. Met 
deze werkset brengen we deze werkwijze helder in beeld. Naast een beslisboom voor de directie van 
de bv, zijn opgenomen het werkprogramma voor de accountant of adviseur (een uitgebreide en een 
verkorte variant), een voorbeeld dividendmemo en modellen voor een exploitatie- en 
liquiditeitsprognose. Het is afhankelijk van de uitkomst van de beslisboom hoeveel werkzaamheden 
moeten worden verricht. Dit kan variëren tussen het alleen invullen van het dividendmemo tot het 
(laten) uitvoeren van een uitgebreide liquiditeitsprognose.   
 
Opdrachtbevestiging advies uitkeringstoets 
Dit model is bedoeld om de voorwaarden vast te leggen van de verstrekte opdracht om in verband met 
een voorgenomen dividenduitkering een advies uit te brengen die het bestuur van de cliënt kan helpen 
bij het beoordelen of die uitkering verantwoord is. Hierin zijn ook opgenomen de aard en de 
beperkingen van de werkzaamheden voor de cliënt. Het is afhankelijk van de uitkomst van de 
beslisboom hoeveel werkzaamheden moeten worden verricht. Dit kan variëren tussen het alleen 
invullen van het dividendmemo tot het opstellen van een uitgebreide liquiditeitsprognose. Daarbij moet 
de adviseur ervoor waken te veel verantwoordelijkheid op zich te nemen; de uiteindelijke afweging of 
een dividenduitkering (en zo ja, hoe hoog) verantwoord is, moet door de opdrachtgever worden 
gemaakt. 
 
Aanbiedingsbrief advies prognose (uitkeringstoets) 
Deze modelaanbiedingsbrief dient om het advies rond de voorgenomen uitkering aan uw cliënt aan te 
bieden. Het is de bedoeling dat de cliënt op basis van onder meer uw overwegingen (en indien 
relevant de geprognosticeerde liquiditeitsruimte) zelf beoordeelt of de beoogde dividenduitkering 
verantwoord is.  De verdeling van de verantwoordelijkheden wordt in de aanbiedingsbrief verwoord. 
 
 


