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Jaarverslag 2011 en dividenduitkering AREA Reiniging NV

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u het jaarverslag 2011, alsmede de dividenďbrief van AREA Reiniging ter
kennisname toekomen.

Het jaarverslag 2011 is vastgesteld in de AvA-vergadering van 11 mei 2012.
Het jaarverslag 2011 van AREA Reiniging is door Price Waterhouse Coopers Accountants NV
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Ook is het jaarverslag 2011 van AREA
Reiniging voorzien van een positief advies van de Raad van Commissarissen van AREA Reiniging
NV.

De jaarrekening 2011 van Area Reiniging NV sluit met een positief saldo van C 1,277 miljoen. In de
begroting 2011 is uitgegaan van een positief begrotingsresultaat van C 0,81 miljoen. Het resultaat
over 2010 bedroeg C 1,275 miljoen positief. Ten opzichte van 2010 is een verlaging van de omzet
met C 0,3 miljoen waar te nemen. Daar tegenover staat een verlaging van de totale bedrijfslasten
van C 0,3 miljoen, waardoor per saldo het resultaat nagenoeg onveranderd is ten opzichte van
2010.

In de AvA-vergadering van 11 mei 2012 is besloten C 500.000 van de winst over 2011 uit te keren
aan de aandeelhouders. Het restant van de winst ad C 776.879 wordt conf orm het AvA-besluit
aangewend voor versterking van het eigen vermogen.

Gemeente Emmen, blad 2

Voor de gemeente Emmen bedraagt de dividenduitkering over 2011 van C 274.700, zijnde 54,9496
van C 500.000. In de begroting 2012 van de gemeente Emmen is rekening gehouden met een
dividenduitkering van C 165.000. Wij hebben besloten om het incidentele overschot ad C 109.700
te verwerken in de BERAP 2012-2.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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