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Financieel verslag 2015 en dividenduitkering Area Reiniging NV

Geachte leden van de raad,
Bijgaand doen wij u het jaarverslag 2015, alsmede de dividendbrief van Area Reiniging NV ter
kennisname toekomen.
Het financieel verslag 2015 is vastgesteld in de AvA-vergaderingvan 21 april zoró.
Het financieel verslag 2015 van Area Reiniging is door Price Waterhouse Coopers Accountants NV
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Het financieel verslag 2015 van Area Reiniging NV sluit met een positief saldo van € 714.963. In de
begroting 2015 is uitgegaan van een positiefbegrotingsresultaat van € 206.000. Het resultaat over
2014 bedroeg € 742.908 positief. Ten opzichte van 2014 is de overige omzet gedaald. De kosten van
inhuur van direct en indirect personeel zijn gestegen. De kosten van lonen en salarissen zijn echter
gedaald. Per saldo is het resultaat € 28.000 negatiever ten opzichte van 2014.
In de AvA-vergaderingvan 21 juni 2016 is ingestemd met het voorstel van de directie om van het
behaalde resultaat over 2015 ad € 714.963 uit te keren als dividend.
Voor de gemeente Emmen bedraagt de dividenduitkering over 2015 € 392.800 (inclusief
dividendbelasting), zijnde 54,94% van C 714.963. In de begroting 2015 van de gemeente Emmen is
rekening gehouden met een dividenduitkering van € 405.000.
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Op de dividenduitkering wordt door Area Reiniging 15% dividendbelasting ingehouden. Op basis van
artikel io van de Wet op de Dividendbelasting 1965 hebben wij recht op teruggaafvan de ingehouden
dividendbelasting.
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