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Jaarrekening DPE 2013

Geachte leden van de raad,
Op 2 juli 2014 hebben wij de jaarrekening 2013 van DPE ter kennisneming ontvangen.
Deze jaarrekening wordt ons aangeboden in het kader van de door de gemeente gestelde
voorwaarden ten aanzien van de beschikbaar gestelde overbruggingsfinanciering DPE 2010¬
2015 van maximaal C 22 miljoen. De door DPE aangeboden jaarrekening 2013 betreft het
publicatiestuk dat inmiddels door DPE ook bij de kamer van koophandel is gedeponeerd.
Bijgaand treft u de jaarrekening 2013 van DPE ter informatie aan.
De jaarrekening DPE 2013 is door BDO Audit Sc Assurance B.V. voorzien van een
goedkeurende controleverklaring en is in de AvA-vergadering van l juli 2014 van DPE
vastgesteld.
De jaarrekening 2013 van DPE sluit met een negatief resultaat vóór belastingen van C 1,619
miljoen. Het negatieve resultaat vóór belastingen over 2012 bedroeg C 1,604 miljoen en het
begroot negatieve resultaat vóór belastingen over 2013 bedroeg C 2,401 miljoen.
De bruto marge (netto omzet minus inkoopwaarde van de omzet) bedroeg in 2013 C 10,303
miljoen (2012 C 10,284 miljoen), terwijl in de begroting 2013 werd gerekend met een bruto
marge van C 10,766 miljoen. De bedrijfslasten zijn in 2013 uitgekomen op C 11,235 miljoen,
terwijl bij de begroting 2013 is gerekend met een totaalbedrag van C 12,493 miljoen aan
bedrijfslasten. In 2012 bedroegen de bedrijfslasten C 11,219 miljoen.
Aansluiting tussentijdse rapportages DPE 2013.
In de tussentijdse rapportage DPE over het 4e kwartaal 2013 (behandeld door het college op 4
maart 2014) werd nog uitgegaan van een negatief resultaat 2013 vóór belastingen van C 1,486
miljoen. Het uiteindelijke negatief resultaat 2013 vóór belastingen volgens de jaarrekening 2013
bedraagt C 1,619 miljoen. Het uiteindelijke resultaat 2013 vóór belastingen is derhalve circa
C 133.000 slechter dan op basis van de 4 kwartaalrapportage 2013 van DPE.
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Reorganisatie voorziening.
Het reorganisatiebudget is voorzien voor uit te betalen ontslagvergoedingen van boventallige
medewerkers, kosten voor outplacement, advieskosten en kosten van afbouw naar de nieuwe
Leisure CAO en niet CAO gebonden verschillen van blijvende medewerkers gedurende 2011 t/m
2015. De stand van de voorziening per 31 december 2013 bedraagt C 0,746 miljoen en zal volgens
de laatst verkregen informatie toereikend zijn voor de afhandeling van het reorganisatieplan.
Investeringsplan 2013.
Volgens het door DPE aangeboden investeringsplan 2013 (behandeld door ons college op 29
januari 2013) was voor een totaalbedrag van 6 800.000 aan investeringen gepland. In het
boekjaar 2013 is voor een bedrag van B 250.792 geïnvesteerd.
De gedetailleerde vertrouwelijke bedrijfsversie van de jaarrekening DPE 2013 is voor u, met
toepassing van artikel 55 Gemeentewet, in verband met de vertrouwelijke bedrijfsgegevens
van Dierenpark Emmen, -onder het opleggen van geheimhouding- ter inzage gelegd bij de
griffie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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