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Jaarrekening

2019

en dividenduitkering Enexis Holding NV

Geachte leden van de raad,
Bijgaand doen wij u de jaarrekening

2019

van Enexis Holding N.V. ter kennisname toekomen.

Hetjaarverslag 2019 van Enexis Holding N.V. is in de algemene vergadering van aandeelhouders van
april 2019 vastgesteld.

5

De jaarrekening 2019 van Enexis Holding N.V. sluit met een nettowinst na belastingen van € 210
miljoen. Het resultaat is daarmee € 109 miljoen lager dan 2018 (€ 319 miljoen). In 2019 heeft Enexis een
netto-omzet behaald van C 1.491 miljoen. Dat is een stijging van C 46 miljoen ten opzichte van 2018
(€ 1.445 miljoen). Het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans per 31 december 2019 van
Enexis bedraagt € 4.112 miljoen (2018: C 4.024 miljoen).
Resultaat en dividend
De nettowinst 2019 van Enexis bedraagt € 210 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Enexis heeft besloten om 50% hiervan uit te keren aan de aandeelhouders als dividend. Dit betekent
een dividend over 2019 van € 105 miljoen (2018: € 122 miljoen).
Op de dividenduitkering wordt door Enexis 15 % dividendbelasting ingehouden. Voor de gemeente
Emmen resulteert dit voor 2019 in een dividenduitkering van 0,5917% van C 89,25 miljoen zijnde
C 528.000. Dit is het bedrag exclusief dividendbelasting.
Op basis van artikel io van de Wet op de Dividendbelasting 1965 hebben wij recht op teruggaafvan de
ingehouden dividendbelasting. Het dividend inclusief dividendbelasting bedraagt C 621.000.
Het van Enexis te ontvangen dividend 2019 is in de gemeentelijke begroting 2020 opgenomen voor een
bedrag van C 599.000. De dividendopbrengst is derhalve €22.000 hoger dan door de gemeente is
begroot voor 2020. Dit is reeds bij Berap 2020-II betrokken.
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Hetjaarverslag 2019 van Enexis is door Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. voorzien van een
goedkeurende verklaring.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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M. Plantinga-Leenders

Heeft u een afspraak met ons op het gemeentehuis of op een andere locatie? Wij houden ons aan de
RIVM-maatregelen en denken aan uw gezondheid. Wij vragen u om hetzelfde te doen.

