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Zoologisk Have i København er momsregistreret på ovenstående CVR.nr.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Zoologisk Have i København.
Årsregnskabet er udarbejdet efter Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af Zoologisk Have
i Københavns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultatet af Zoologisk Have i Københavns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til
31. december 2020
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Direktion:

Jørgen Nielsen
Administrerende direktør

Bestyrelse:

Jørgen A. Horwitz
Formand

Lars Ive

Peter Nymann-Jørgensen
Næstformand

____________________
Katrine Friholm Strandberg
Medarbejderrepræsentant

Karim Nielsen

____________________
Lise Ryevad

Simon Strange
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København, den 21. april 2021

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Zoologisk Have i København
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelsen.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Haven i overensstemmelse
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Haven har i overensstemmelse med Bekendtgørelsen som sammenligningstal i resultatopgørelsen for
regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen pr. 22. oktober 2019 godkendte resultatbudget for
2020. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal for resultatbudgettet, som det også fremgår af
årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Havens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere Haven, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Zoologisk Have i København (herefter Haven) for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet efter Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (herefter
Bekendtgørelsen).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Havens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Havens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med Bekendtgørelsen.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelsen,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

— identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

— opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af Havens interne kontrol.

— tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

— konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Havens evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at Haven ikke længere kan fortsætte driften.

— tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
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Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelsen, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til Bekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelsen. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde
konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 21. April 2021
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98

Lau Bent Baun
statsaut. revisor
Mne-nr.: 26708
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Ledelsesberetning
Formål
Zoologisk Have i København er en selvejende institution, der har til formål
at eje og drive Zoologiske Have i København samt at medvirke til fremme
af interessen for og kendskabet til dyr hos almenheden og til at støtte zoologisk
forskning og undervisning.
Udviklingen i året
I 2020 besøgte 1.156.668 gæster Zoologisk Have i København, hvilket er 218.312 lavere
end budgetteret, og 424.869 lavere end sidste års besøgstal. Besøgstallet er præget af
Covid-19 situationen, hvor haven var lukket i foråret 2020
De samlede indtægter fra den primære aktivitet i 2020 udgjorde kr. 161 mio. mod
budgetteret kr. 209,2 mio. og kr. 227 mio. i 2019.

Grundet COVID-19 situationen i 2020, har Zoologisk Have i København, i lighed med flere
andre virksomheder, ansøgt om og modtaget hjælpepakker. Det modtagne beløb udgør
kr. 38,8 mio., og dækker lønkompensationer, dækning af faste omkostninger til
Zoologiske anlæg samt refusion for billetindtægter (Sommerpakken). Zoologisk Have mangler fortsat
at modtage kr. 6,0 mio. vedr. refusion for billetindtægter (Sommerpakken). Beløbet forventes modtaget i nær fremtid.
I omkostningerne for 2020 er indregnet lønudgifter på kr. 4,1 mio. til opsagte medarbejdere
som i forbindelse med Covid-19 situationen og organisationsændring er opsagt og fritstillet.
Efter afholdelse af omkostninger til Zoologisk Have i Københavns drift, herunder
husleje på i alt kr. 25,6 mio. til Foreningen Zoos Dyrefond, fremkommer et underskud på
kr. 26,9 mio. Underskuddet overføres til egenkapitalen.
Zoologisk Have i Københavns egenkapital udgør herefter kr. 166 mio. efter indregning
af negativ markedsværdi af finansielle kontrakter, kr. 21 mio. De finansielle kontrakter
omtales i note 7.
I begyndelsen af 2020 har Zoologisk Have i København fået eftergivet 90% af det lån som er
modtaget fra Arbejdsmarket Feriefond i perioden 2003-2009. Lånestolen vil herefter
andrage kr. 12 mio. og skal afdrages over 25 år. Af dette beløb er kr. 2,0 mio videreudlånt
til Foreningen ZOO´s Dyrefond.
Forventninger til 2021
Zoologisk Have i København forventer et forøget akrivitetsniveau, men dette vil stadig
være påvirket af hele Covid-19 situationen
Samarbejde med Foreningen Zoos Dyrefond
Foreningen Zoos Dyrefond, der har til formål at opføre zoologiske anlæg til brug for
zoologiske haver, har i året 2020 doneret 1 anlæg til Zoologisk Have i København.
Begivenheder efter balancedagen
Efter årsskiftet er COVID-19 situatioen fortsat, og ZOO blev igen tvangslukket i perioden 8. januar til
28. februar 2021. Genåbningen har desværre vist, at gæsterne ikke kommer til ZOO
i det omfang, som man havde håbet og budgetteret. For nærværende ligger vi ca. index 50 ift. budget.
Ledelsen forventer, at COVID-19 situationen vil påvirke resultatet negativt for regnskabsåret 2021.
På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at kvantificere påvirkningen heraf med sikkerhed,
da ingen ved, hvordan COVID-19 vil påvirke samfundet på længere sigt.
Zoologisk Have er, i lighed med 2020, omfattet af forskelige hjælpepakker, som vil dække en del
af omkostningerne.
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Offentlige tilskud androg kr. 13,3 mio. i 2020 mod kr. 13,2 mio. i 2019.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. bortset fra
værdiansættelsen af dyr jf. side 12
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil tilflyde Zoologisk Have i København, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Lån der
er rente- og afdragsfrie indregnes dog til nominel restgæld.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer,
inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede
på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs
og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en indtægtspost.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til
balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i
seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under indtægter.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå Zoologisk Have i København, og forpligtelsens værdi kan måles
pålideligt.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Resultatopgørelsen
Indtægter
Entréindtægter, forpagtningsafgifter og sponsorindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Tilskud indregnes i henhold til de indgåede
aftaler. Arv indregnes ved udbetalingstidspunktet.
I entréindtægter er indeholdt indtægter ved salg af årskort, der ved udstedelsen
gælder et år frem i tiden. Disse indtægter er ikke periodiseret, da Zoologisk Have
i Københavns inkrementale omkostninger relateret til imødegåelse af de ved årskortet
tilknyttede fordele, vurderes uvæsentlige.

Indtægterne måles til dagsværdien af det aftalte vederlag. Alle former for
afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Produktionsomkostninger
Omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes i forbindelse
med drift af Zoologisk Have i Københavns aktiviteter, herunder dyrepasning,
foder, vedligeholdelse, afskrivninger m.v.
Under produktionsomkostninger indgår videnskabeligt arbejde herunder
forsknings- og udviklingsomkostninger.
Produktionsomkostninger indeholder tillige vareforbrug. Vareforbrug består af
omkostninger til vareindkøb, der er afholdt for at opnå årets omsætning samt
nedskrivninger for ukurans på varelagre.
Salgs- og distributionsomkostninger
I salgs- og distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til årets
gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse
og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale,
ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger, lønsumsafgift for hele Zoologisk Have i
København samt afskrivninger.
Posten dækker også omkostninger til administration af Foreningen Zoos Dyrefond
for hvilke ydelser, der er indgået administrationsaftaler med parterne.
Indtægterne fra disse aftaler indgår i andre driftsindtægter.
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Indtægterne indeholder tillige indtægter fra butik samt spisesteder. Disse
indtægter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering af ydelsen.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra indgåede administrationsaftaler
samt fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens aktiviteter. Herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Skat af årets resultat
Zoologisk Have er en selvejende institution med almennyttige formål og er ikke
underlagt skattepligt.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.
Grunde og bygninger, maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver
for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering
af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar

20 - 50 år
3-5 år

Anlægsaktiver under opførelse indregnes og måles til kostpris på statusdagen.
Ved ibrugtagning overføres kostprisen til den relevante gruppe af materielle
anlægsaktiver.
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, salgsog distributions- og administrationsomkostninger.
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering
af finansielle forpligtelser.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiansættelse af dyr
Ved anskaffelse og afhændelse af dyr betales ikke for selve dyret, men kun for omkostninger i forbindelse hermed såsom transport, veterinæromkostninger m.m.
Beholdningen af dyr har tidligere været værdiansat til en samlet vurderet sum. Denne
sum har man i 2020 nedskrevet til 0
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen
til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet
en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer, der består af obligationer, investeringsforeningsbeviser og aktier
modtaget i forbindelse med arv, måles til dagsværdi på balancedagen.
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Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert
enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og
kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede
nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter bidrag modtaget til bestemte formål, hvor formålet
endnu ikke er opfyldt på balancetidspunktet.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede
værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den
nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og
måles efterfølgende til dagsværdi. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle
instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i
egenkapitalen.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter indgået med Foreningen Zoos Dyrefond behandles som
operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing, og øvrige lejeaftaler
indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede
forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
kontraktlige forpligtelser m.v.
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Øvrige gældsforpligtelser indregnes til nettorealisationsværdi.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Realiseret
2020

Budget
2020*

Realiseret
2019

Indtægter

1

231.211

249.877

268.110

Produktionsomkostninger

2

-156.280

-130.623

-179.765

74.931

119.254

88.345

Bruttoresultat
Salgs- og distributionsomkostninger

2

-35.528

-39.143

-40.691

Administrationsomkostninger

2

-67.830

-82.257

-31.901

-28.427

-2.146

15.753

4.464

3.500

7.074

-23.962

1.354

22.826

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter

3

Resultat af primær drift
Andel i resultat i datterselskab

-

-

0

Finansielle indtægter

4

361

1.500

1.489

Finansielle omkostninger

5

-3.339

-4.600

-3.910

-26.941

-1.746

20.405

Realiseret
2020

Budget
2020*

Realiseret
2019

-26.941

-1.746

20.405

NETTORESULTAT

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital

* Bemærk venligst at budgettet ikke er revideret.
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Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Balance pr. 31. december
tkr.
Note

2020

2019

0
266.216
20.024
0

1.900
271.544
22.491
0

286.240

295.935

2.000

120.000

2.000

120.000

288.240

415.935

Varebeholdninger

5.677

8.248

Tilgodehavender
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende hos Foreningen Zoos Dyrefond
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

9.358
0
5.521
1.813

11.640
12.592
26.969
6.384

16.691

57.584

1

1

Likvide beholdninger

72.735

48.806

Omsætningsaktiver i alt

95.104

114.639

383.344

530.575

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Dyrebestand
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anlæg under opførelse

6

Udlån til Foreningen Zoos Dyrefond

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

Værdipapirer

AKTIVER I ALT
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Finansielle anlægsaktiver

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Balance pr. 31. december
tkr.
Note

2020

2019

213.937
-26.941

193.532
20.405

186.997

213.937

-20.869

-20.987

166.127

192.950

100
-

100
-

100

100

50.562
54.338

54.645
162.713

104.900

217.359

4.366
31.467
6.007
20.869
126
49.383

3.616
39.717
0
20.986
5.047
50.799

Kortfristet gæld i alt

112.218

120.167

Gældsforpligtelser i alt

217.117

337.525

PASSIVER I ALT

383.344

530.575

Egenkapital
Saldo primo året
Årets resultat
Egenkapital før markedsværdi af afledte
finansielle instrumenter
Markedsværdi af afledte finansielle instrumenter

7

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Bidrag til særlige formål
Hensat vedrørende Zoo Food & Shop A/S
Gældsforpligtelser
Langfristet gæld
Gæld til realkreditinstitutter
Anden gæld

8

Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til Foreningen Zoos Dyrefond
Markedsværdi finansielle instrumenter
Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld

Pantsætninger og øvrige forpligtelser
Eventualforpligtelser
Efterfølgende begivenheder

8

9
10
11
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PASSIVER

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Noter
2020

2019

56.571
53.345
33.964
17.553

104.252
56.920
56.819
9.282

161.433

227.273

3.882

20.206

Kulturministeriet
Foreningen Zoos Dyrefond videnskabeligt arbejde
Andre tilskud og arv
Hjælpepakker (faste omkostninger, sommerpakke og lønkompensation)

13.340
0
13.785
38.771

13.200
0
7.431
0

Tilskud i alt

65.896

20.631

231.211

268.110

1.156.688

1.571.331

(1) Indtægter
Entréindtægter
Abonnementer
Butik / Spisesteder
Andre indtægter
Egne indtægter i alt
Indtægter fra sponsorater

Nettoomsætning i alt
Antal besøgende

2020

2019

(2) Omkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Øvrige omkostninger til social sikring

81.638
5.348
4.570

85.860
4.762
3.911

Personaleomkostninger i alt

91.556

94.533

45.129
10.279
19.707
16.441

42.236
16.760
18.915
16.622

91.556

94.533

Antal medarbejdere omregnet til fuldtid

183

193

Bestyrelsesvederlag

668

345

Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet:

Produktion
Butik / Spisesteder
Salgs- og distribution
Administration

Side 17 af 23

Penneo dokumentnøgle: 56O15-QC6ZG-4FZS6-216Z8-8IOUT-QP7WV

tkr.

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
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Noter
Produktionsomkostninger
Drift dyr
Drift anlæg
Butik / Spisesteder
Videnskab og naturbevarelse
Produktionsomkostninger i alt

2020

2019

30.680
70.544
24.015
31.041

30.852
68.541
47.725
32.647

156.280

179.765

2020

2019

(3) Andre driftsindtægter
Indtægter fra administrationsaftaler
Momskompensation

1.500
2.964

1.500
5.573

Andre driftsindtægter i alt

4.464

7.073

2020

2019

(4) Finansielle indtægter
Indtægter af værdipapirer
Andre finansielle indtægter

0
361

457
1.032

Finansielle indtægter i alt

361

1.489

2020

2019

(5) Finansielle omkostninger
Udgifter af værdipapirer
Renteomkostninger til realkreditinstitutter
Øvrige renteomkostninger

0
2.325
1.016

22
3.350
538

Finansielle omkostninger i alt

3.339

3.910
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Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
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Noter

Dyrebestand
1.900
0
-1.900
0

Grunde og
bygninger
271.704
13.411
0
0

Andre
anlæg,
driftsmateriel
og inventar
45.553
3.040
-2.040
0

Kostpris 31. december 2020

0

285.115

46.553

0

331.668

Afskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på solgte aktiver

0
0
0

-13.531
-5.368
0

-23.062
-5.037
1.571

0
0
0

-36.593
-10.405
1.571

Afskrivninger 31. december 2020

0

-18.899

-26.528

0

-45.428

Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2020

0

266.216

20.024

0

286.240

(6) Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020
Årets tilgang
Årets afgang
Årets overførelse

Anlægsaktiver
under
opførelse
0
0
0
0

I alt
319.157
16.451
-3.940
0

(7) Afledte finansielle instrumenter
Dagsværdien af finansielle instrumenter, som pr. 31. december 2020 udgør tkr. -20.869
(2019: tkr. -20.987), indregnes direkte på egenkapitalen.
De afledte finansielle instrumenter omfattes af en renteswap, som har til formål at afdække
renterisikoen på Zoologisk Have i Københavns langfristede variabelt forrentede lån,
jf. note 8. Renteswapen sikre, at Zoologisk Have i København indtil lånets udløb i 2035
betaler en fast rente på 4,1 %.
Den negative dagsværdi af renteswapen er udtryk for den forpligtelse Zoologisk Have
i København ifalder, såfremt Zoologisk Have i København ønsker at ophæve den finansielle
kontrakt.
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Noter
tkr.
(8) Gæld til realkreditinstitutter
Zoologiske Have har indgået følgende langfristede lån:
Lånevaluta
DKK

Udløb
2035

Rentetype
Variabel

Rente (%)
3,7000%

Regnskabsmæssig værdi
54.553

Realkreditinstitutter
0-1 år
1-5 år
> 5 år

Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
Gæld til realkreditinstitutter er indregnet således i balancen:
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

2020

2019

3.991
15.964
34.598

3.616
14.511
40.134

54.553

58.261

54.713

162.713

109.266

220.974

50.562
3.991

54.645
3.616

54.553

58.261

(9) Pantsætninger og øvrige forpligtelser
I grunde og bygninger bogført til tkr. 266.216 (2019: tkr. 271.544) er der givet pant til sikkerhed for:
2020

2019

Rente- og afdragsfrie lån Kulturministeriet
Lån Arbejdsmarkedets Feriefond
Friluftsrådet støtte m. tilbagebetalingsforpligtelse
Realkreditlån

20.157
12.000
600
54.553

20.157
120.000
600
58.261

Pantsætninger i alt pr. 31. december

87.310

199.018

Til sikkerhed for realkreditlån på tkr. 64.553 (2019 tkr. 58.261) er der endvidere givet transport
i udlån til Foreningen Zoos Dyrefond på samlet tkr. 50.000 (2019: tkr. 50.000).

(10) Eventualforpligtelser
Zoologisk Have i København har indgået leje- og leasigaftaler i forbindelse med zoologisk drift
og af zoologiske anlæg. Leje- og leasingydelserne i kontrakternes gældende periode udgør
i alt tkr. 85.424 ex. moms (2019: tkr. 97.443 ex. moms)
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Renten er variabel, men er sikret med en renteswap over hele lånets løbetid.
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Noter
tkr.
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(11) Efterfølgende begivenheder
Efter årsskiftet er COVID-19 situatioen fortsat, og ZOO blev igen tvangslukket i perioden 8. januar til
28. februar 2021. Genåbningen har desværre vist, at gæsterne ikke kommer til ZOO
i det omfang, som man havde håbet og budgetteret. For nærværende ligger vi ca. index 50 ift. budget.
Ledelsen forventer, at COVID-19 situationen vil påvirke resultatet negativt for regnskabsåret 2021.
På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at kvantificere påvirkningen heraf med sikkerhed,
da ingen ved, hvordan COVID-19 vil påvirke samfundet på længere sigt.
Zoologisk Have er, i lighed med 2020, omfattet af forskelige hjælpepakker, som vil dække en del
af omkostningerne.
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Noter
kr.
(12) Indsamlingsregnskab
Oplysning om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.:
Indsamlers navn:

00163
Zoologisk Have i København

Indkomne bidrag
Administration
Indsamlingsresultat

162.852
-3.284
159.568
211.051
-251.062
119.558

Uforbrugt af indsamling pr. 31 december 2019
Arbejde i Pilanesberg National park

Indsamlingsresultat, netto

I 2020 er der indsamlet 162.852 til "Vi passer på verdens dyr". Der er hovedsagligt tale om
Mobilepay og penge indsamlet i moneyspinners. Bidragene samles sammen og doneres
årligt til et udvalgt projekt valgt af Zoo's Videnskabelig direktør.
De indsamlede donationer for 2020 går til ZOO's arbejde i Pilanesberg Nationalpark.
Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til brug for Silent forest
Indsamlingsperiode:
1/1-2020-31/12-2020
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer
4183-11567002
2020
Indkomne bidrag
Administation
Indsamlingsresultat

52.172
-264
51.908
17.712
69.620

Uforbrugt af indsamling pr. 31 december 2019

Indsamlingsresultat, netto

I indsamlingsperioden januar 2020 til ultimo 2020 er der indsamlet 52.172 til projekt
Silent Forest. Midlerne er hovedsagligt indsamlet via mobilepay og indsamlingsbøsser.
I september 2019 blev de indsamlede midler, på daværende tidspunkt, overført til
EAZA som står de samlede koordinering af Silent Forest projekt på tværs.
Det insamlede beløb blev overført til EAZA 6 Januar 2021, som står de samlede koordinering
af Silent Forest projekt på tværs af de europæiske lande.
Indsamlingen skulle have været lukket 31 december 2019, men blev forlænget til
31 december 2020, men indsamlingsbøtter bliver stående indtil de skal bruges til et
andet projekt.
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Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til brug for vi passer på verdens dyr
Indsamlingsperiode:
1/1-2020-31/12-2020
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer
4183-11566979
2020

Zoologisk Have i København
Årsregnskab 2020
CVR-nr. 40 48 25 12

Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til brug for Tasmanske pungdjævle
Indsamlingsperiode:
1/1-2020-31/12-2020
2020
Indkomne bidrag
Overført til Trowunna Wildlife Sanctuary
Indsamlingsresultat

5.911
-5.911
0

I 2020 er der indsamlet 5.911 til projekt djævlebryg. Midlerne er indsamlet via salg
af såkaldte djævlebryg i Zoo butikken, hvor overskuddet går til projektet.
Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til brug for Strandtudser
Indsamlingsperiode:
1/1-2020-31/12-2020
2020
4.367
-4.367
0

I 2020 er der indsamlet 4.367 til ZOO's projekt for Strandtudser. Midlerne er indsamlet
via salg af såkaldte Tudsebryg i Zoo butikken, hvor overskuddet går til projektet.
Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til ZAA Wildlife conservation fund
Indsamlingsperiode:
1/1-2020-31/12-2020
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer
4183-30060053782
2020
Indkomne bidrag
Administation
Overført til ZAA Wildlife
Indsamlingsresultat

91.654
-19
-88.050
3.585

I 2020 er der indsamlet 91.654 for ZAA. Foreningen arbejder på en langsigtet plan for at
genetablere de mange dyrearter og naturområder, der er ramt af skovbrande
Midlerne er indsamlet via mobilepay
Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til drift af ZOO under covid-19
Indsamlingsperiode:
1/1-2020-31/12-2020
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer
4183-3001552449
2020
Indkomne bidrag
Brugt til drift af ZOO
Indsamlingsresultat

4.637.865
-4.637.865
0

I foråret 2020, efter to måneder med lukkede porte, startede ZOO en indsamling til fordel for
ZOO's drift, da livet i ZOO ikke kan sættes på pause.
Midlerne er indsamlet via mobilepay.
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Indkomne bidrag
Reetablering af strandtudselevested
Indsamlingsresultat

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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