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Jaarverslag

2016

en dividenduitkering Area Reiniging NV

Geachte leden van de raad,
Bijgaand doen wij u het jaarverslag
kennisname toekomen.

2016,

alsmede de dividendbrief van Area Reiniging NV ter

Het financieel verslag 2016 is vastgesteld in de AvA-vergaderingvan 12 mei 2017.
Het financieel verslag 2016 van Area Reiniging is door Price Waterhouse Coopers Accountants NV
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Het financieel verslag 2016 van Area Reiniging NV sluit met een positief saldo van C 703.000.
In de begroting 2016 is uitgegaan van een positiefbegrotingsresultaat van C 235.000. Het resultaat over
2015 bedroeg C 715.000 positief. Ten opzichte van 2015 is de overige omzet gestegen en de omzet
gemeenten gedaald. De kosten van inhuur van direct en indirect personeel en de verwerkingskosten zijn
eveneens gedaald. Per saldo is het resultaat C 12.000 negatiever ten opzichte van 2015.
Resultaat en dividend
De nettowinst 2015 van Area Reiniging NV bedraagt € 703.000. In de AvA-vergaderingvan 12 mei 2017
is ingestemd met het voorstel van de directie om van het behaalde resultaat over 2016 ad C 351.500 uit te
keren als dividend. Voor de gemeente Emmen resulteert dit in een dividenduitkering van C 164.000.
zijnde 54,94% van C 298.979. Dit is het bedrag exclusief dividendbelasting.
Op de dividenduitkering wordt door Area Reiniging NV 15 % dividendbelasting ingehouden. Op basis van
artikel io van de Wet op de Dividendbelasting 1965 hebben wij recht op teruggaafvan de ingehouden
dividendbelasting. Het dividend inclusief dividendbelasting komt daarmee uit op C 193.000.
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Het van Area Reiniging NV te ontvangen dividend 2016 is in de gemeentelijke begroting 2017
opgenomen voor een bedrag van € 205.000. De dividendopbrengst is derhalve C 12.000 lager dan door
de gemeente is begroot voor 2017.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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