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Indhold

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Den Blå Planet, Danmarks
Akvarium for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for fondens finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Penneo dokumentnøgle: 8DZYS-W4I7N-MNMEN-GSHDH-2ZSG5-1SW4C

Kastrup, den 20. maj 2020
Direktion:

Thomas Jon Diderichsen
Bestyrelse:

Flemming Henze Tomdrup
Formand

Thomas Martinsen
Næstformand

Thomas August Kiørboe

Henrik Zimino

Jørgen Honoré

Anja Cetti Andersen

Jonas Amund Zingenberg

Kasper Jørgensen
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden
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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi henviser til note 2 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at COVID-19 har haft en væsentlig negativ påvirkning på Den Blå Planets indtjening og likviditet i 2020.
Som omtalt i note 2 er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvorledes COVID-19 samlet set vil
påvirke Den Blå Planets indtjening og likviditet i 2020 og de kommende år.
Da der er væsentlig usikkerhed forbundet med den danske regerings udstedte og planlagte hjælpepakker,
om der kan opnås driftskreditter samt øvrige igangsatte initiativer, samt hvordan genåbning af samfundet vil
forløbe, og hvornår rejserestriktioner vil blive lempet og normal rejseaktivitet vil tilbagevende, kan disse forhold skabe betydelig tvivl om Den Blå Planets mulighed for at fortsætte driften.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 fondens 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 fonden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Vi har revideret årsregnskabet for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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, 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 fondens 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 fondens 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 fonden 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 transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.
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.
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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, 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.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Købehavn, den 20. maj 2020
KPMG
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Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 57 81 98

Anja Bjørnholt Lüthcke
statsaut. revisor
MNE-nr. 26779
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
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Ledelsesberetning
Beretning
Hovedaktiviteter
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at formidle viden om vandets dyreliv i global henseende og over for et bredt publikum. Akvariet skal desuden i særlig grad være til
gavn for undervisning samt stille dyr og faciliteter til rådighed i forskningssammenhæng.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I løbet af 2019 besøgte 545.000 gæster Den Blå Planet, hvoraf ca. halvdelen var turister. Der har i 2019
været en fremgang i gæstetallet i forhold til 2018, hvor 520.000 gæster besøgte Den Blå Planet.
På aktivitetssiden har der været høj aktivitet også i 2019. Den Blå Planet har haft åbent alle årets 365 dage,
og uden for normal åbningstid har der bl.a. været afholdt særlige rundvisninger, dykning i oceantanken,
konferencer samt firma- og privatarrangementer. I åbningstiden afvikles et omfattende aktivitetsprogram,
ligesom Skoletjenesten i løbet af året har haft besøg af omkring 31.000 skoleelever, hvoraf ca. halvdelen
har deltaget i forskellige undervisningstilbud. Den Blå Planet åbnede i juni et fondsfinansieret tropisk rørebassin, hvor gæsterne får mulighed for at komme helt tæt på bl.a. javanesiske konæserokker. Det tropiske
rørebassin har været en stor succes, som har højnet gæsteoplevelsen gennem mulighed for aktiv deltagelse
og variation i oplevelsen af akvariet. I 2019 har særudstillingen om koralrevene fortsat været på programmet.
Fokus i udstillingen er dels rettet på koralrevenes mangfoldighed og skønhed, og dels på deres sårbarhed
over for klimaforandringer og forurening. Denne særudstilling kan ses indtil udgangen af 2020, hvor særudstillingen "Havet for længe siden" åbner.
Årets resultat udviser et overskud på 21 tkr., og egenkapitalen andrager 18,2 mio. kr. Resultatet lever samlet
set op til forventningerne for året. Resultatet er påvirket af især tre forhold, der påvirker resultatet i forskellige
retninger. Det øgede antal gæster og forhøjede entrepriser i sommerferien har betydet, at entreindtægterne
er steget med 1,7 mio. kr. i forhold til forventningerne. Souvenirbutikken har tidligere været bortforpagtet,
men har været drevet af Den Blå Planet fra 1. januar 2019, hvilket har haft en positiv nettoeffekt på ca. 0,7
mio. kr. I den modsatte retning ses omkostninger til vedligeholdelse af bygningen samt udskiftning til mere
energibesparende pumper, svarende til en stigning på 2,3 mio. kr.
Som naturambassadør er indsatsen på miljøområdet en naturlig del af Den Blå Planets virke, og der arbejdes kontinuerligt på at minimere ressourceforbruget. I 2019 har Den Blå Planet fortsat arbejdet med at energioptimere gennem løbende fokus på f.eks. energibesparende pumper og lyskilder. Sammenlignet med
2018 er energiforbruget nedbragt med 3,9 pct. Energioptimering af strømforbruget vil også i årene fremover
være et vigtigt pejlemærke for Den Blå Planet. Den Blå Planet har desuden sat fokus på problemerne med
plastik i havene via en udstilling omhandlende problemstillingen, events med indsamling af skrald i havet
omkring Den Blå Planet og ved en stor havskildpadde i udstillingen bestående udelukkende af genbrugsplast
fra restauranten på Den Blå Planet.
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Fondens aktiviteter drives primært fra akvariet Den Blå Planet, der er beliggende ved Kastrup Havn på
Amager.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Ledelsesberetning
Beretning
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Den Blå Planet involverer sig i særligt udvalgte forskningsprojekter med fokus på naturbevarelse og bidrager
med bl.a. faciliteter og faglige ressourcer.

Den Blå Planet følger Anbefalinger for god fondsledelse udarbejdet af komitéen for god fondsledelse fra
december 2014. Den Blå Planets rapportering vedrørende anbefalingerne fremgår af et skema på fondens
hjemmeside:
https://denblaaplanet.dk/om-den-bla-planet/profil/anbefalingerforgodfondsledelse/

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens §77 b
Den Blå Planet anvender egne midler til opfyldelse af fondens formål. Fondens midler anvendes hovedsageligt til drift og udvikling af akvariet Den Blå Planet beliggende ved Kastrup Havn. Derudover kan fonden
efter skriftlig ansøgning yde støtte til forskningsprojekter inden for fondens virkefelt, ligesom fonden kan
støtte socialt udsatte og/eller syge børn og unge i form af oplevelser og kendskab til Den Blå Planet, Danmarks Akvarium.
Fonden har i 2019 foretaget følgende uddelinger:
— Uddeling af CSR-billetter til hovedsageligt organisationer og foreninger, der arbejder med udsatte og/eller syge børn og unge i Danmark.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved
indregning og måling af regnskabsposter.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der påvirker resultat, aktiver eller egenkapital.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Efter årsskiftet er virussen COVID-19 blevet erklæret for en pandemi af WHO, der påvirker store dele af
verden og vores samfund, herunder erhvervslivet. Effekten af virusudbruddet anses for en ikke-regulerende
efterfølgende begivenhed og påvirker således ikke resultat, egenkapital eller balance for regnskabsåret, der
sluttede 31. december 2019.
Se yderligere i afsnittet "Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift".
Herudover er der ikke konstateret andre væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77 a

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Ledelsesberetning
Beretning
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Som en konsekvens af regeringens tiltag til begrænsning af smitte af COVID-19 har Den Blå Planet siden
den 12. marts 2020 været påbudt lukket og har dermed i en længere periode i 2020 været uden gæsteindtægter, men har opretholdt driften i form af fodring og pleje af dyr samt vedligehold af vandkvalitet, akvarier
og de tekniske anlæg, som udgør en betydelig del af de faste omkostninger.
Lukningspåbuddet har som følge heraf haft en væsentlig indvirkning på fondens indtjening og likviditet i
2020.
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår og med hvilke begrænsninger i social afstand mv. Den Blå
Planet får lov til at genåbne, herunder hvorledes genåbningen af samfundet i øvrigt vil forløbe for at forhindre
smittespredning.
Den hurtige spredning af COVID-19-virussen i begyndelsen af 2020 har ført til verdensomspændende rejsebegrænsninger. De fleste internationale rejseforbud er indstillet til at gælde indtil omkring slutningen af
maj 2020, men der er en overvejende risiko for, at disse bliver forlænget indtil efteråret 2020. Som følge af
at 65% af Den Blå Planets gæster i højsæsonen er turister, forventes rejsebegrænsningerne at påvirke
fondens omsætning markant i negativ retning i både 2020, 2021 og til dels også i 2022.
Den danske regering har udstedt lovgivning om forskellige former for økonomisk støtte og hjælpepakker,
som fonden har søgt. Inkluderet heri er lønkompensation og dækning af dele af faste omkostninger. Herudover har den danske regering varslet en Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
På baggrund af de for nuværende skitserede kriterier for de kommende kompensationsordninger har Den
Blå Planets ledelse vurderet, at fonden vil være berettiget til støtte gennem disse kompensationsordninger.
Baseret på ovennævnte hjælpepakker samt en kombination af tilkendegivelser fra samarbejdspartnere,
modtagne donationer samt tilpasning af Den Blå Planets personale og omkostningsreduktioner i øvrigt, er
det ledelsens vurdering, at Den Blå Planet vil kunne fortsætte driften frem 31. december 2020.
Fondens ledelse henleder dog opmærksomheden på, at den fortsatte drift i 2021 er betinget af markant
støtte fra varslede hjælpepakker fra regeringen, etablering af driftskredit (f.eks. med en delvis garanti fra
Vækstfonden), forventning og håb om yderligere donationer fra såvel private og større danske erhvervsdrivende fonde, eller støtte fra anden side.
Da der er væsentlig usikkerhed forbundet med den danske regerings udstedte og planlagte hjælpepakker,
om der kan opnås driftskrediter samt øvrige igangsatte initiativer, samt hvordan genåbning af samfundet vil
forløbe og hvornår rejserestriktioner vil blive lempet og normal rejse aktivitet vil tilbagevende, kan disse
forhold skabe betydelig tvivl om Den Blå Planets mulighed for at fortsætte driften.
Der henvises til note 2 i årsregnskabet for yderligere omtale af den væsentlige usikkerhed vedrørende fortsat
drift.
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De første 2 måneder af regnskabsåret 2020 forløb bedre end budgetteret. Gæstetallet var lidt højere end
forventet og omkostningerne lidt lavere end budgetteret. Men så udviklede COVID-19 sig til en pandemi og
muligheden for at drive Den Blå Planet blev fuldstændig forandret.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Ledelsesberetning
Beretning
Forventet udvikling

Justerede budgetter for 2020 er blevet udarbejdet med udgangspunkt i et lavere gæstetal, reduceret formidling og reducerede omkostninger.
Det forventede gæstetal er nedjusteret på baggrund af forventning om et stort fald i antallet af internationale
turister.
Gæsteoplevelsen på Den Blå Planet bliver på alle områder tilpasset de nye COVID-19 retningslinjer fra
staten.
Formidlingen bliver bl.a. ændret fra speaks i store grupper til individuel formidling via audio-guides i Den Blå
Planets app.
Omkostningerne nedjusteres til et absolut minimum, dvs. der udføres alene kritisk vedligeholdelse, og antallet af medarbejdere reduceres væsentligt.
Selv med ovenstående justeringer af budget 2020 forventes et negativt resultat for 2020.
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De forværrede økonomiske fremtidsudsigter på grund af COVID-19-pandemien forventes at have en negativ
indvirkning på Den Blå Planets regnskabsmæssige resultat for 2020. På grund af den meget usikre markedssituation og manglende besøgende med nedgang i omsætning til følge, har Den Blå Planet nedjusteret
forventningerne for 2020 og de efterfølgende 2 år væsentligt.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note

2019

2018

Nettoomsætning

88.374

78.521

Vareforbrug

-2.201

0

Andre eksterne omkostninger

-22.744

-16.318

Ejendomsomkostninger

-32.341

-33.677

31.088

28.526

-28.519

-26.116

-2.750

-2.504

-181

-94

Andre finansielle indtægter

259

165

Andre finansielle omkostninger

-57

-307

21

-236

Bruttoresultat
Personaleomkostninger

3

Af- og nedskrivninger
Resultat af ordinær primær drift

Årets resultat
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tkr.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

AKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver
Software

2019

2018

0

381

0

381

9.605

11.698

9.605

11.698

200

230

200

230

9.805

12.309

707

0

707

0

1.976
4.680
693
5.185

1.227
5.356
982
5.002

12.534

12.567

Likvide beholdninger

15.108

13.816

Omsætningsaktiver i alt

28.349

26.383

AKTIVER I ALT

38.154

38.692

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede varer og handelsvarer

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

2019

2018

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Rådighedskapital

5.600
12.497

5.600
12.476

Egenkapital i alt

18.097

18.076

2.399

8.419

2.399

8.419

678

0

678

0

0
4.478
4.620
7.736
146

68
2.591
4.865
4.584
89

16.980

12.197

Gældsforpligtelser i alt

17.658

12.197

PASSIVER I ALT

38.154

38.692

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser

7

Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Ubrugte indsamlede midler

Ikke indregnede leje- og leasingforpligtelser
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Egenkapitalopgørelse
tkr.

Grundkapital

Rådighedskapital

I alt

5.600

12.476
21

18.076
21

Egenkapital 31. december 2019

5.600

12.497

18.097

Penneo dokumentnøgle: 8DZYS-W4I7N-MNMEN-GSHDH-2ZSG5-1SW4C

Egenkapital 1. januar 2019
Overført jf. resultatdisponering, note 4
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er med de tilpasninger, der følger af Den Blå Planet, Danmarks Akvariums særlige forhold,
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg
fra højere regnskabsklasse
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning om måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Nettoomsætning
Indtægter fra billetsalg mv. indtægtsføres ved fakturering. Årskort og sponsorater indtægtsføres i den periode, de vedrører.

Vareforbrug
I vareforbrug indregnes omkostninger, der afholdes for at opnå årets omsætning. Herunder indgår direkte
omkostninger til handelsvarer samt ændringer i beholdninger af handelsvarer.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af akvariet.

Ejendomsomkostninger
Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger, der er medgået til drift af akvariets bygninger i regnskabsåret, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, husleje og el, vand og varme.

652491_1
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelse
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter såvel løn og gager som omkostninger til social sikring, pensioner, o.l. for
Fondens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og transaktioner i fremmed valuta, mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og transaktioner i fremmed valuta, mv.

Skat af årets resultat
Den Blå Planet er en erhvervsdrivende fond med almennyttig formål og er ikke underlagt skattepligt.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid på 5 år.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fisk, dyr og andre biologiske aktiver udgiftsføres i resultatopgørelsen i takt med, at de indkøbes. Da anskaffelser af fisk, inventar, akvarier mv. skal finansieres af de løbende indtægter og ikke kan tænkes realiseret, er anskaffelserne, i lighed med tidligere år, udgiftsført i resultatopgørelsen.

652491_1
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag for omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i
forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger og værdipapirer
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. Værdipapirer omfatter børsnoterede investeringsforeningsbeviser, der måles til kostpris.

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter modtagne men ej anvendte gaver og tilskud mv. til bestemte formål.
Midlerne overføres til efterfølgende regnskabsår.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter forudfakturerede arrangementer samt
periodiserede årskort sponsorater.

652491_1
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Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Væsentlig usikkerhed omkring fortsat drift
Som omtalt i ledelsesberetningen har de omfattende myndighedskrav i relation til COVID-19 pandemien,
haft en væsentlig indflydelse på fondens indtjening og likviditet i 2020.
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår og med hvilke begrænsninger i social afstand mv. Den
Blå Planet får lov til at genåbne, herunder hvorledes genåbningen af samfundet i øvrigt vil forløbe for at
forhindre smittespredning.
Den hurtige spredning af COVID-19-virussen i begyndelsen af 2020 har ført til verdensomspændende rejsebegrænsninger. Som følge af at 65% af Den Blå Planets gæster i højsæsonen er turister, forventes rejsebegrænsningerne at påvirke fondens omsætning markant i negativ retning i både 2020, 2021 og til dels
også i 2022.
Den danske regering har udstedt lovgivning om forskellige former for økonomisk støtte og hjælpepakker,
som fonden har søgt. Inkluderet heri er lønkompensation og dækning af dele af faste omkostninger. Herudover har den danske regering varslet en Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner
mv. På baggrund af de for nuværende skitserede kriterier for de kommende kompensationsordninger, har
Den Blå Planets ledelse vurderet, at fonden vil være berettiget til støtte gennem disse kompensationsordninger.
Baseret på ovennævnte hjælpepakker samt en kombination af tilkendegivelser fra samarbejdspartnere,
modtagne donationer samt tilpasning af Den Blå Planets personale og omkostningsreduktioner i øvrigt er
det ledelsens vurdering, at Den Blå Planet vil kunne fortsætte driften frem til 31.december 2020.
Fondens ledelse henleder dog opmærksomheden på, at den fortsatte drift i 2021 er betinget af markant
støtte fra varslede hjælpepakker fra regeringen, etablering af driftskredit (f.eks. med en delvis garanti fra
Vækstfonden), forventning og håb om yderligere donationer fra såvel private og større danske erhvervsdrivende fonde eller støtte fra anden side.
Da der er væsentlig usikkerhed forbundet med den danske regerings udstedte og planlagte hjælpepakker,
om der kan opnås driftskrediter samt øvrige igangsatte initiativer, samt hvordan genåbning af samfundet vil
forløbe og hvornår rejse restriktioner vil blive lempet og normal rejse aktivitet vil tilbagevende, kan disse
forhold skabe betydelig tvivl om Den Blå Planets mulighed for at fortsætte driften.
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
tkr.

2018

Personaleomkostninger
Gager og løn
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

23.778
2.094
2.647

21.967
2.121
2.028

28.519

26.116

51

49

1.292
893

1.183
931

2.185

2.114

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Ledelsesvederlag
Bestyrelsesvederlag

Pension og incitamentsaflønning er inkluderet i ledelsesvederlag. I henhold til Årsregnskabslovens §98 b,
stk. 3, angives vederlag samlet.
tkr.

4

2019

2018

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført til rådighedskapital

652491_1
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2019

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
5

Andre tilgodehavender
I regnskabsposten andre tilgodehavender indgår tilgodehavende moms med 2,0 mio. kr. (2018: 1,9 mio.
kr.).

6

Periodeafgrænsningsposter

7

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser vedrører modtagne gaver og tilskud, som skal anvendes til indretning og udstilling, mv.

8

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter vedrører modtagne forudbetalinger for årskort, gavekort, sponsorater samt
arrangementer til afholdelse i 2020.

9

lkke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Den Blå Planet lejer tekniske anlæg og sin bygning på Amager. Lejekontrakten er uopsigelig indtil 2048,
hvor den kan opsiges med et års varsel. Den årlige leje udgør som minimum 16 mio. kr. ekskl. moms,
hvortil kommer et tillæg, som er afhængig af omsætning og resultatet i Den Blå Planet. Den samlede lejeforpligtelse i lejeaftalens uopsigelighedsperiode udgør 442 mio. kr. (2018: 458 mio. kr.).
Ud over huslejekontrakten har Fonden indgået en række lejekontrakter på lagerfaciliteter, IT mv. De samlede lejeforpligtelser i uopsigelighedsperioden på disse lejekontrakter udgør 2,1 mio. kr. ekskl. moms.
(2018: 3,3 mio. kr.).

Øvrige forpligtelser
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har indgået en 10-årig aftale om køb af vindmøllestrøm i forbindelse
med miljøcertificering. Med aftalen forpligter Fonden sig til at betale et beløb på anslået 3 mio. kr. ekskl.
moms over den 10-årige periode fra og med medio 2015.

652491_1
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Periodeafgrænsningsposter vedrører primært forudbetalinger af forsikringer og IT-licenser.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Indsamlingsregnskab
Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.: 16-921-00173
Indsamlers navn(e): Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Indsamlingsperiode: 1. januar – 31. december 2019
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 5301-0467603

Indsamlingsregnskab for indsamlede midler til brug for forskning og
naturbevarelse
Forskning og naturbevarelse generelt
Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag
Udgifter – spec. 1
Indsamlingsresultat
Uforbrugt af indsamling pr. 31. december 2018
Egenfinansiering
Indsamlingsresultat, netto

Kr.
146.952
-76.650
70.302
63.403
0
133.705

Spec. 1 - Specifikation af udgifter:
Udgifter
Tagging af tun
Administration og indsamlingsgebyr

75.000
1.650

Udgifter i alt

76.650

Kampen for et hav uden plastik
Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag
Udgifter – spec. 2

26.800
-39.472

Indsamlingsresultat
Uforbrugt af indsamling pr. 31. december 2018
Egenfinansiering

-12.672
25.360
0

Indsamlingsresultat, netto

652491_1
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Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Årsrapport 2019
CVR-nr. 64 05 00 28

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Indsamlingsregnskab (fortsat)
Spec. 2 - Specifikation af udgifter:
Udgifter
Indkøb af plastik til dekoration af akvarie
Projektor til særudstilling om plastik
Tapet mod foyer til særudstilling om plastik
Udskæring af letvægtsplader til særudstilling om plastik
2 plader til særudstilling om plastik
Plastikflasker til særudstilling om plastik
Gobo projektor til særudstilling om plastik
Oversættelse DK til særudstilling om plastik
Oversættelse UK til særudstilling om plastik
Plader tapetseret til særudstilling om plastik
Lys til særudstilling om plastik
LED lys til særudstilling om plastik
Administration og indsamlingsgebyr
Udgifter i alt

Kr.
1.025
6.281
3.525
4.375
670
1.440
2.432
438
695
5.625
9.617
1.701
1.650
39.474

Beretning
I 2019 er indsamlet 146.952 kr. til brug for forskning og naturbevarelse samt 26.800 kr. til brug for kampen
for et hav uden plastik. Midlerne er indsamlet primært via indsamlingsbøsser på akvariet samt via onlinedonationer på Den Blå Planet, Danmarks Akvariums hjemmeside. De indsamlede midler er ikke til fulde
anvendt, idet der henstår i alt 146.393 kr. til anvendelse i efterfølgende år.
I 2019 er anvendt midler på et DTU-projekt vedr. tagning af Tun i Danmark. Tun-projektet formidles via en
tv-skærm i udstillingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium. Derudover er der anvendt midler på et
akvarie med plastik ligeledes i udstillingen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, hvor plastik i havene
visuelt kan ses ligesom der ved hjælp af lyd og film på den modsatte væg informeres om havenes påvirkning af plastik. Formidlingen om tun-projektet samt plastikakvariet kan iagttages af de omkring 525.000
gæster, der årligt besøger Den Blå Planet, Danmarks Akvarium. Det er forventningen, at de ubrugte midler
vil anvendes inden for indsamlingernes formål i løbet af 2020.
Underskrifter
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i
overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens
§ 8, stk. 3.
Kastrup, den 20. maj 2020
Jon Diderichsen, direktør:
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