Raadsvergadering 16 mei 2013
Voorstel B 4
Heinkenszand, 16 april 2013
Onderwerp:
voorstel met betrekking tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DELTA NV
van 17 mei 2013
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
Op 17 mei a.s. vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van DELTA NV
plaats. De agenda met bijbehorende stukken liggen voor u ter inzage.
Jaarrekening en jaarverslag
Tijdens de AvA zullen de jaarrekening en het jaarverslag 2012 ter vaststelling worden
voorgelegd. Van dit jaarverslag is een samenvatting gemaakt en aan u beschikbaar gesteld.
Wij stellen u voor in te stemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2012.
Financiën
DELTA wist de omzet in 2012 te handhaven op het niveau van 2011. De omzet binnen het
netwerksegment nam met 8% toe en het Infrabedrijf verwierf een aantal grote contracten
waardoor omzet en brutomarge op het niveau van 2011 bleven. Ondanks het verlies van een
aantal grote klanten door faillissementen nam binnen het energiesegment het salesvolume
toe.
Het netto resultaat over het afgelopen jaar bedraagt € 81,1 miljoen (in 2011 € 82,7 miljoen);
de omzet bleef stabiel op bijna € 2,2 miljard. Het uitblijven van economisch herstel en
overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt hadden een negatief effect. Dankzij de multi-utility
strategie liet DELTA desondanks stabiele resultaten zien.
Dividenduitkering
Het behaalde resultaat in 2012 stelt DELTA in staat om € 40 miljoen dividend uit te keren, in
lijn met het dividend over 2011. Dit voorstel zal in de aandeelhoudersvergadering van 17 mei
worden gebracht. Voor Borsele komt dit neer op een dividend van € 1.056.000,-. Dit bedrag
is ook in de begroting opgenomen. Wij stellen u voor in te stemmen met dit voorstel.
Besluit
Wij stellen u voor in te stemmen met:
- vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2012
- vaststelling van het dividend over 2012
En uw overige opmerkingen mee te geven voor de aandeelhoudersvergadering van 17 mei
a.s.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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