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1 Zaaknummer: 67036 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 1 4 MEI 2020 

1 Onderwerp: 1 Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Frvslán 

Kennisnemen van: 
Een statutenwijziging met betrekking tot de dividenduitkering 

Beste raadsleden, 

Onlangs heeft er een aandeelhoudersvergadering (AVA) plaats gevonden van Afvalsturing 
Frvslán. Aan de orde was een statutenwijziging met betrekking tot de dividenduitkering. In 
deze brief informeren wij u hierover. 

Statutenwijziging 
De AVA is akkoord gegaan met het volgende voorstel van Afvalsturing: 

Oud 
Solvabiliteit Naar algemene Dividend naar Naar algemene 
Afvalsturing reserves aandeelhouders reserves 

Afvalsturing Afvalsturing 
<25% restant boven 7% 7% van de winst ongewijzigd 
>25% <35% 50% van de winst 50% van de tenminste 50% 

winst van de winst 

Nieuw 
Dividend naar 
aandeelhouders 

>35% 0% van de winst 100% van de 
winst 

ongewijzigd 
maximaal 50% 
van de winst ter 
besluitvorming 
AVA (op voorstel 
bestuurder 

0% - 100% van de 0% - 100% van 
winst de winst, ter 

besluitvorming 
AVA (op voorstel 
bestuurder) 

In het voorstel blijft de AVA aan zet en zij kan negatief beslissen bij een dividendvoorstel van 
de bestuurder en vragen om een gewijzigd voorstel. 
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Aanleiding 
Afvalsturing Frvslán zou voor 2019 een aanzienlijk dividend uitgekeerd moeten hebben aan 
de aandeelhouders, en wel statutair 50% van het jaarresultaat. Reden was de toename van 
het jaarresultaat 2019 van Afvalsturing en daarmee een stijging van de solvabiliteitsratio tot 
boven de 25%. 

2019 2018 
Omzet 115.600 106.323 
Netto resultaat 6.535 2.026 

Balans totaal 199.008 202.788 
Eigen vermogen 57.000 50.585 
Solvabiliteit 28,6% 24,9% 
Cijfers in duizenden euro's 

Vanwege de Coronacrisis is er in 2020 een aantal negatieve financiële ontwikkelingen te 
verwachten. 

- Daling bedrijfsafval 
- Zeer sterke daling olieprijs (omzet energie circa €26 miljoen) 
- Onzekerheid in afzet gerecyclede kunststoffen (omzet circa €10 miljoen) 
- Onzekerheid in afname energie Frisia 
- Verwachte faillissementen klanten bedrijfsafval 

Dit is aanleiding om voor Afvalsturing de financiële risico's op te vangen door een lager 
dividend 2019 te overwegen. Dit kan echter niet zonder de statuten te wijzigen omdat die 
eenduidig bepalen dat er gelet op de jaarcijfers niets anders mogelijk is dan simpelweg 50% 
uit te keren. 

Motivering AVA 
De aandeelhouders hebben in de AVA aangegeven begrip te hebben voor de bijzondere 
omstandigheden waarin we verkeren. Voor 2019 zou een gewijzigd dividendvoorstel zonder 
statutenwijziging de voorkeur hebben gehad. Maar dit is niet mogelijk. 
Ook gelet op het feit dat in de voorgestelde statutenwijziging de aandeelhouders uiteindelijk 
beslissen over de dividenduitkering en dat er altijd omstandigheden zijn waardoor het niet 
verstandig is om aan de starre statuten op dit punt vast te houden is door de AVA akkoord 
gegaan met de statutenwijziging. 
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In de komende AVA van afvalsturing, waarin de Jaarrekening 2019 wordt behandeld, zal 
Afvalsturing een gewijzigd dividendvoorstel aan de aandeelhouders doen. 

Wij vertrouwen er op dat wij u voldoende hebben geïnformeerd 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secr6 --lv.L::\_ .. • . de burgemees 

s~L :.1·'.'"'. W.R. Sluiter 


