Het financiële jaaroverzicht

van de EDBA
2013 is een intensief jaar geweest voor de EDBA. Ondernemers weten steeds gemakkelijker de
weg te vinden naar de EDBA via ons netwerk. In het jaar 2013 zijn er dertien leningen aan bedrijven verstrekt. Het verstrekken van leningen vergt een zorgvuldig afweging, slechts een
beperkt deel van de plannen leidt daadwerkelijk tot een lening vanuit het investeringsfonds.
De EDBA sluit het jaar af met een goed gevoel. Er is veel vooruitgang geboekt en de EDBA staat
aan de wieg van heel veel economische ontwikkelingen. Voor de meeste clusters worden regieprogramma’s ontwikkeld. Het programma Almere DataCapital leidt bijvoorbeeld tot het
Big Data Value Center, een mooi voorbeeld van een specifiek marktsegment waar wij kansen
voor Almere zien. De Raad van Toezicht van de EDBA houdt toezicht op het bestuur, procedures en de financiële verantwoording. De jaarcijfers van de EDBA over 2013 zijn gecontroleerd
door Meeuwsen Ten Hopen en zijn goedgekeurd. De EDBA is in 2013 binnen de begroting gebleven. Onderstaand vindt u een overzicht van de uitgaven van het uitvoeringsbureau en het
investeringsfonds.

Uitgaven uit Investeringsfonds in 2013

Jaarrekening uitvoeringskosten EDBA
Inkomsten

Werkelijk

Begroot

Subsidie gemeente Almere
Overige inkomsten

€ 300.000
€
21

€ 300.000

Totaal inkomsten
Bureaukosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Beheer/exploitatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Subtotaal

€ 213.039
€ 20.730
€ 16.822
€
4.285
€ 15.604
€ 270.480

€ 200.000
€ 25.000
€
5.000
€
5.000
€ 10.000
€ 245.000

Programmakosten
Algemeen
Clusters & thema’s

€
€

15.480
13.885

€ 30.000
€ 25.000

Subtotaal

€

29.365

€

Totaal uitgaven

€ 299.845		

Exploitatiesaldo

€

155

55.000

€ 300.000

Regieprogramma Almere DataCapital
Regieprogramma DistriZorg
Regieprogramma Nieuwe Woonzorgconcepten
Regieprogramma Van Afval Naar
Grondstof en circulaire economie
Amsterdam Economic Board:
bijdrage regionaal budget projecten

€ 250.000
€ 70.000
€ 100.000

Farmaceutisch Diensten Centrum
4Sea
Algaspring
Probegin
Fun Forest
Icedôme
Places
Project De Staf
WitchWorld
Leger des Heils Reshare
Jet Air Maintenance
MondiPlus/EU Pharma
Zyvo

€ 200.000
€ 30.000
€ 100.000
€ 75.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 25.000
€
31.500
€ 50.000
€
7.500
€ 50.000
€ 50.000
€ 100.000

Totaal

€ 1.354.000

€

35.000

€ 100.000

Additionele informatie:

Werkgelegenheid en Investeringen

Werkgelegenheid
Het inzicht in de daadwerkelijke werkgelegenheidsontwikkeling die voortkomt uit de nieuwe bedrijven die van de EDBA
een lening hebben gekregen is beperkt te geven. Zij zijn immers bezig met het opstarten van hun nieuwe bedrijven. Een
bedrijf is niet in een keer groot. Dat groeit. We kunnen wel
inzichtelijk maken hoeveel fte’s in de businessplannen staan
vermeld in de prognoses van de ondernemers zelf.

Voor de regieprogramma’s werken we met aannames gebaseerd op de ontwikkeling van de regieprogramma’s tot en met
eind 2013, hetgeen impliceert dat we doorgaan met het verder
ontwikkelen van de programma’s en dit zal moeten leiden tot
een jaarlijkse aanpassing van de aannames van de werkgelegenheid binnen de regieprogramma’s. Deze gedachtengang
leidt tot de volgende inschatting van de werkgelegenheid:

aantal fte’s voortkomend uit:*

minimaal

maximaal

tijdshorizon

Businesscases 2012 en 2013 (volgens businessplannen)
Regieprogramma’s (incl. 3 incubators)
Totaal businesscases en regieprogramma’s

1202
775
1977

1906		3 – 5 jaar
1850		5 – 10 jaar
3756

*Dit zijn de inschattingen, exclusief het cluster Luchthaven Lelystad
Dat we niet alles kunnen en willen toerekenen aan ons werk
illustreert het volgende voorbeeld. Neem Places to Work. De
EDBA ondersteunt dit initiatief met een lening, een borgstelling en heel veel netwerken. Mede daardoor is het leegstaande oude kantoorgebouw van Leaseplan, nu nagenoeg weer
gevuld. Ook met nieuwe bedrijven die van buiten Almere
komen. Het concept slaat aan.

Door de activiteiten van de EDBA ontstaat werkgelegenheid, maar we vinden het niet gepast om deze werkgelegenheidsgroei aan de EDBA toe te schrijven. Natuurlijk kan daar
verschillend over gedacht worden. Zo zijn er meer projecten
waar de EDBA bij betrokken is geweest, die een bijdrage hebben geleverd aan de versterking van de economie, zonder dat
dit wordt toegeschreven aan de EDBA.

Investeringen
Naast de focus op werkgelegenheid is het ook van belang om
te kijken naar welke investeringen van derden door de impulsgelden gegenereerd worden door de uitvoering van de

plannen. De EDBA heeft nu 3 miljoen geïnvesteerd in regieprogramma’s en businesscases en dit leidt tot verwachte
marktinvesteringen van ruim 250 miljoen.

