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Tussentijdse rapportage DPE; 4e kwartaal 2011.

Geachte leden van de raad,
Op 7 februari 2012 hebben wij de tussentijdse rapportage DPE tot en met het 4 e
kwartaal 2011 ontvangen.
Middels deze brief willen wij u informeren over het bedrijfsresultaat van DPE tot en
met december 2011, zoals in de geconsolideerde tussentijdse rapportage van DPE
vermeld. De publicatieversie van de tussentijdse rapportage DPE tot en met het 4 e
kwartaal 2011 is als bijlage aan deze brief toegevoegd.
Bedrijfsresultaat tot en met december 2011.
De bezoekersaantallen tot en met het 4e kwartaal 2011 liggen hoger dan begroot, dit
heeft te maken met een hogere bezoekfrequentie van de abonnementhouders.
Het aantal dagbezoeken tot en met december 2011 is lager dan begroot, maar ten
opzichte van het 3e kwartaal 2011 verbeterd. Het aantal verkochte abonnementen tot
en met december 2011 is lager dan begroot. Het aantal verkochte abonnementen heeft
zich in het 4e kwartaal gestabiliseerd en was in het 4e kwartaal 2011 hoger dan
begroot voor deze periode.
Het bedrijfsresultaat vóór belastingen over de periode tot en met december 2011 is ten
opzichte van het begrote bedrijfsresultaat over dezelfde periode circa € 985.000
minder negatief en is ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 fors verbeterd.
De bruto marge is ongeveer € 82.000, = achtergebleven bij de begrotingsverwachting
over 2011. Ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 is er sprake van een verbetering van
de bruto marge.
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De lagere opbrengsten worden meer dan opgevangen door lagere kosten dan begroot.
Door een strakke sturing op de kosten liggen de werkelijke bedrijfslasten in 2011 ruim
€ 1 miljoen onder de begroting.
Het resultaat 2011 vóór belastingen, vóór de jaarafsluiting, bedraagt € 2.100.116, =,
hetgeen € 984.664, = minder negatiefis dan begroot. Voor 2011 werd een negatief
resultaat vóór belastingen van € 3.084.779, verwacht.
De gedetailleerde bedrijfsversie tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2011 is voor
u, met toepassing van artikel 55 Gemeentewet, in verband met de vertrouwelijke
bedrijfsgegevens van Dierenpark Emmen, -onder het opleggen van geheimhoudingter inzage gelegd bij de griffie.
Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
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