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Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme
for 2020.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret f. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 17131 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("Kulturministeriets bekendtgørelse").

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 Kulturministeriets bekendtgørelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af institutionen 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

Institutionen har i overensstemmelse med krav i Kulturministeriets bekendtgørelse medtaget det af
bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget, som det fremgår
af årsregnskabets resulatopgørelse, ikke har været underlagt revision.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav og Kulturministeriets
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Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have for regnskabsåret f.
januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
bekendtgørelse. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse, 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 i henhold til
Kulturministeriets bekendtgørelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 institutionens 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
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Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens 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 regnskabet 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
institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Yderligere oplysninger krævet i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse
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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
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
aktiviteterne, 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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Generelle oplysninger om institutionen
Institutionen

Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have
Sdr. Boulevard 306
5000 Odense C
Telefon: 66111360
E-mail: odensezoo@odensezoo.dk
Hjemmeside: www.odensezoo.dk

Bestyrelse

Carsten Hansen, formand
Christel Gall
Tom Filstrup
Jens Oddershede
Mette Sigaard
Tue Kempf
Sandie Hedegaard Munck

Direktion

Bjarne Klausen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal
5230 Odense M

Pengeinstitut

Nordea
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CVR-nr.: 12 61 05 72
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Odense
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan institutionens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2020

2019

2018

2017

2016

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

63.660

69.304

63.304

61.069

59.523

Resultat før finansielle poster

1.182

2.651

-1.381

2.229

1.148

Resultat af finansielle poster

-1.072

-1.021

-1.028

-984

-1.098

110

1.630

-2.409

1.245

50

Balancesum

85.521

72.061

75.447

74.246

69.687

Egenkapital

14.248

14.138

12.508

14.917

13.673

370.200

412.000

364.000

365.000

356.000

105

92

90

86

82

-Butik

11

9

10

9

9

- Spisesteder

27

25

25

25

24

4

8

7

4

5

0,8%

12,2%

(17,6)%

15,5%

8,4%

Årets resultat

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
Nøgletal i %
Besøgstal
Indtægt pr. besøgende (kr.):
- Entre

- Arrangementer
Forrentning af egenkapital
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Balance

Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter

Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Haves (herefter SI Odense ZOO) formål er som almennyttig
fond at opfylde en mission, der:
- fremmer interessen for og kendskabet til naturen og de vilde dyr,
- præsenterer en dyresamling, der er udstillet på en tidssvarende måde i forhold til dyrevelfærd,
forskning og udstillingsteknik,
- aktivt medvirker til den internationale indsats for at bevare truede dyrearter, og
- er en rekreativ, kulturel institution, der gennem sit virke og i samspil med omverdenen - lokalt,
regionalt og nationalt - medvirker til at fremme kvalitet i turismen.
Udvikling i året
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Institutionens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på TDKK 110 og institutionens balance pr.
31. december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 14.248.
Året har været præget af Covid-19 pandemien, der har hærget Danmark og resten af verden. ZOO blev
tvangslukket allerede den 18. marts og måtte først åbne igen den 27. maj. Regeringen indførte hurtigt
hjælpepakker, der kom ZOO til gode. Det betød at en del udgifterne til faste omkostninger, inkl, løn til
nødvendigt personale, blev dækket af staten. Samtidig blev en del af personalet i perioden hjemsendt. I
sommerferien indførte regeringen en stimulationspakke til danskerne. Regeringen tilbød alle danskere at
besøge kulturinstitutioner til halv pris. Det betød en voldsom tilstrømning til ZOO, som resulterede i et
rekordstort besøg i sommerferien med 6o% flere gæster en budgetteret, selvom vi havde indført
dagsbegrænsninger med billetkøb i tidsvinduer.
Det endelige resultat er væsentligt påvirket af, at det sidste af sommerhjælpepakken endnu ikke er
bevilliget. Vi forventer at restbeløbet bevilliges i løbet af foråret 2021. Tilsvarende mangler der at blive
indregnet og udbetalt et restbeløb efter en endelig opgørelse af hjælpepakken for faste udgifter.
På trods af 70 dages nedlukning endte vi med et besøgstal, der var på 370.200 mod et budgetteret
besøgstal på 380.000 gæster.
I løbet af året er der foretaget store renoveringsopgaver af blandt andet vores chimpansehus, en af broerne
over åen, vores kontorfaciliteter, pingvinanlægget, forpladsen og etablering af en væsentlig større
græsplæne ved Atollen.
Vi har bygget et stort og rummeligt anakondaanlæg i det eksisterende tropehus med planlagt åbning til
påske. Anlægget ser ud til at blive færdigt til tiden, men desværre gør restriktionerne, at åbningen af vores
huse er udsat på ubestemt tid. Anlægget forventes at blive en populær tilføjelse til Zoos dyrebestand.
Skoletjenesten har været i positiv udvikling, hvor Kiwara camps og Zoo-skole har vist en stor vækst.
Desværre har vi ikke kunnet fortsætte succesen fra de foregående år med lysaftener i de to første måneder
af året, grundet tvangslukning af ZOO pga. Covid-19.
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Ledelsesberetning
Der blev i 2020 gennemført for i alt 6.000 TDICK vedligehold, reparationer, renoveringer og investeringer i
sæsonnyheder. Projekterne blev delvist finansieret af tilskudsmidler fra Odense Kommune og delvist af
Odense ZOO.
I driftsaftalen med Odense Kommune gældende i perioden 2020-2022 er følgende mål opsat:
a.Fastholde havens position som den største attraktion på Fyn.
b.Fastholde havens placering som en af de bedste i Europa
c.Have et stærkt engagement inden for udbud og udvikling af formidling til gæster og skoler

Penneo dokumentnøgle: 0YL6F-EFOOB-7SYPV-6QP5I-KXLV3-L1QHC

Odense ZOO har arbejdet målrettet for at opfylde disse mål. Odense ZOO er suverænt Fyns største
attraktion og vandt igen i år "Best of Odense" i kategorien bedste turistattraktion. ZOO udvikler til
stadighed nye undervisningstilbud og har en stigende interesse for de mange forskellige måder de
forskellige undervisningstilbud kan opleves.
Driftsrisici og finansielle risici
Drift

Institutionens indtjening er påvirket af vejrforhold i følgende perioder (påske, sommer og efterårsferien).
Den verdensomspændende Covid-19 pandemi har skabt usikkerhed om ZOOs indtjening.
Forskning og udvikling

Odense Zoo lader studerende - primært fra universiteter - observere dyr. Vi har løbende projekter med
såvel bachelorer og specialer, og i 2017 startede et 3-årigt Ph.d projekt om pingviners hørelse hos
kongepingvinerne.
Projekterne er ofte til stor gavn for dyrevelfærden og kan være med til, at rutiner i dagligdagen ændres.
Eksternt miljø

Odense Zoo har kontinuerligt fokus på energibesparelser og genanvendelse. Dette viser sig i et stadigt fald i
udgifter til energi og vand. Hvor det er muligt er alle lyskilder udskiftet til LED, ligesom der lægges kræfter
i med at finde de mest optimale og energibesparende løsninger til de forskellige vandrensningsteknologier.
I 2020 startede et projekt, hvor vi undersøger mulighederne for at gøre ZOO endnu mere bæredygtig med
blandt andet at lave en større indsats inden for genanvendelse og affaldssortering samt en grundig
gennemgang af alle forretningsben med bæredygtighed i fokus.
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Ledelsesberetning
Videnressourcer

Odense Zoo har betydelige videnressourcer og er dermed godt rustet til fremtiden. Der er ansat både
zoologer og professionelle formidlere. Personalet er opdateret inden for den nyeste viden inden for
zoologiske haver og er med i relevante foreninger lokalt, regionalt og internationalt. Teknisk og dyrefagligt
personale kommer jævnligt på relevante kurser, ligesom alle medarbejdere deltager i relevante netværk og
ERFA-grupper.
Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af
institutionens aktiviteter og pengestrømme for 2020 er påvirket af usædvanlige forhold. Som det fremgår
af noten om særlige poster, har institutionen modtaget kompensation fra flere Covid-19 hjælpepakker.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Forventet udvikling

Covid-19 pandemien skaber en usikkerhed om ZOOs indtjening i 2021. Vi forventer dog at staten vil
indføre hjælpepakker, hvis det viser sig nødvendigt. Staten forventer fuld genåbning af Danmark inden
udgangen af maj 2021, men denne dato er forbundet med stor usikkerhed. Mange danskere er i Danmark i
sommerferien, hvorfor vi forventer et besøgstal, der ligger over normalen.
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Usædvanlige forhold

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2020

2019

TDKK

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

1

63.660

Andre driftsindtægter

3

12.671

0

0

-8.132

-8.534

-7.927

-36.876

-28.193

-25.828

31.323

32.577

34.031

-24.386

-24.104

-24.934

-5.755

-5.822

-5.938

1.182

2.651

3.159

Vareforbrug m.v.
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

2

69.304

67.786

206

223

233

-1.278

-1.244

-1.248

110

1.630

2.144

110

1.630

2.144

Skat af årets resultat
Årets resultat
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Note

Budget
2020

Balance 31. december
Aktiver

Grunde og bygninger

2020

2019

TDKK

TDKK

32.005

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

33.707

245

0

12.262

16.316

44.512

50.023

6.477

7.072

6.477

7.072

50.989

57.095

1.255

1.134

756

1.478

3.697

347

473

473

4.926

2.298

Likvide beholdninger

28.351

11.534

Omsætningsaktiver

34.532

14.966

Aktiver

85.521

72.061

Dyreanlæg mv.
Materielle anlægsaktiver

4

Gældsbrev
Finansielle anlægsaktiver

5

Anlægsaktiver

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
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Note

Balance 31. december

Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Overført resultat

14.248

14.138

Egenkapital

14.248

14.138

Andre kreditinstitutter

34.822

38.563

1.452

0

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

8

36.274

38.563

Andre kreditinstitutter

8

3.741

3.652

10.390

6.463

1.439

708

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudfakturerede indtægter
Anden gæld

8

10.605

7.402

Periodeafgrænsningsposter

9

8.824

1.135

Kortfristede gældsforpligtelser

34.999

19.360

Gældsforpligtelser

71.273

57.923

Passiver

85.521

72.061

Resultatdisponering

7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

12

Anvendt regnskabspraksis

13
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Passiver

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat

I alt

TDKK

TDKK

14.138

14.138

110

110

14.248

14.248
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Egenkapital 31. december

Overført
resultat

pwc
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Note
Årets resultat

2020

2019

TDKK

TDKK

110

1.630

Reguleringer

10

6.827

6.843

Ændring i driftskapital

11

14.257

-3.205

21.194

5.268

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende

205

223

Renteudbetalinger og lignende

-1.280

-1.243

Pengestrømme fra driftsaktivitet

20.119

4.248

-245

0

Afdrag gældsbrev

595

577

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

350

577

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter

-3.652

-3.564

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-3.652

-3.564

Ændring 1 likvider

16.817

1.261

Likvider 1. januar

11.534

10.273

Likvider 31. december

28.351

11.534

Likvide beholdninger

28.351

11.534

Likvider 31. december

28.351

11.534

Køb af materielle anlægsaktiver

Likvider specificeres således:

pwc
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Noter til årsregnskabet
2020

2019

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

Nettoomsætning

63.660

69.304

63.660

69.304

4.150

4.200

Tilskud fra Kulturministeriet
Tilskud fra Undervisningsministeriet (projekttilskud)

356

359

3.134

3.106

56.020

61.639

63.660

69.304

21.507

21.235

Andre omkostninger til social sikring

1.806

1.602

Andre personaleomkostninger

1.073

1.267

24.386

24.104

1.529

1.387

56

56

Kompensation Sommerpakke

5.949

0

Kompensation faste omkostninger

5.686

0

Lønkompensation

1.036

0

12.671

0

Driftstilskud fra Odense Kommune
Egne indtægter

2

Personaleomkostninger
Lønninger, gager og pensioner

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

pwc

Særlige poster

16

Penneo dokumentnøgle: 0YL6F-EFOOB-7SYPV-6QP5I-KXLV3-L1QHC

Nettoomsætningen specificeres således:

Noter til årsregnskabet
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Dyreanlæg mv.

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

52.262

0

135.526

187.788

Tilgang i årets løb

450

245

1.440

2.135

Kostpris 31. december

52.712

245

136.966

189.923

Modtagne tilskud 1. januar

-4.272

0

-76.083

-80.355

-450

0

-1.440

-1.890

Modtagne tilskud 31. december

-4.722

0

-77.523

-82.245

Ned- og afskrivninger 1. januar

14.283

0

43.127

57.410

1.702

0

4.054

5.756

15.985

0

47.181

63.166

32.005

245

12.262

44.512

Tilgang i årets løb

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31.
december

*) Tilskud i 2020 er anlægstilskud fra Odense Kommune

5

Finansielle anlægsaktiver
Gældsbrev
TDKK

6

Kostpris 1. januar

7.072

Afgang i årets løb

-595

Kostpris 31. december

6.477

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6.477

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger i det efterfølgende år.

pwc
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4

Noter til årsregnskabet
7

2019

TDKK

TDKK

Resultatdisponering
Overført resultat

8

2020

110

1.630

110

1.630

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Andre kreditinstitutter
Efter 5 år

21.161

23.977

Mellem 1 og 5 år

13.661

14.586

Langfristet del

34.822

38.563

3.741

3.652

38.563

42.215

1.452

0

Inden for 1 år
Anden gæld
Efter 5 år
Langfristet del
Øvrig kortfristet gæld

1.452

0

10.605

7.402

12.057

7.402

Anden gæld der forfalder efter 5 år består af feriepengeforpligtelse i indefrysningsperioden.
Feriepengeforpligtelsen er rentebærende gæld.

9

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagene forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

to Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter

pwc

-206

-223

Finansielle omkostninger

1.278

1.244

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg

5.755

5.822

6.827

6.843
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Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Noter til årsregnskabet
11 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger

2020

2019

TDKK

TDKK

-121

26

Ændring i tilgodehavender

-2.628

-1.779

Ændring i leverandører m.v.

17.006

-1.452

14.257

-3.205

32.005

33.707

0

67

0

67

36.221

40.246

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for andre kreditinstitutter:
Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på
Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

Lejeforpligtelse Kiwara, uopsigelighed frem til 2029
Andre eventualforpligtelser

Den Selvejende Institution Odense Zoo kautionerer for Udviklingsfonden Odense Zoo's mellemværende med
kreditinstittuter.

J*,
pwc
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Pant og sikkerhedsstillelse

Noter til årsregnskabet
13 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C med de
tilretninger der følges af institutionens særlige forhold.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDICK.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle 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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
institutionen, og forpligtelsens 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.
Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
Offentlige og private tilskud

Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnet i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt,
at alle betingerlser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud ydet til køb af aktiver modregnes i

pwc
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Generelt om indregning og måling

Noter til årsregnskabet
13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

kostprisen for aktivet.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Egne indtægter omfatter driftindtægter fra entré til haven, herunder indtægter fra årskort, indtægter fra
butik og spisesteder samt indtægter fra sponsorater mv. Egne indtægter indregnes i nettoomsætning, når
fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og
det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå institutionen.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Driftstilskud omfatter tilskud fra Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Odense Kommune.
Vareforbrug m.v.

Vareforbrug m.v. indeholder det forbrug af handelsvarer, der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til drift af bygninger og anlæg, dyrehold,
formidling, kommunikation, administration og produktudvikling.
Indkøbte dyr omkostningsføres ved køb.
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til institutionens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

pwc
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I nettoomsætning indgår egne indtægter samt driftstilskud.

Noter til årsregnskabet
13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Offentlige tilskud
Offentlige tilskud, f.eks. hjælpepakker, indregnes, når det er rimelig sikkert, at virksomheden
overholderbetingelserne for at modtage tilskuddet, og det er rimelig sikkert, at virksomheden vil modtage
tilskuddet.Tilskuddet indregnes systematisk i resultatopgørelsen over den periode, som det vedrører eller
straks, hvistilskuddet ikke er betinget af afholdelse af fremtidige omkostninger eller investeringer.
Offentlige tilskudindregnes som andre driftsindtægter, eller i balancen, såfremt tilskuddet er givet til
investering i et aktiv

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat

Institutionen er ikke skattepligtig.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med tillæg af opskrivninger og reduceret med eventuel
restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger
Dyreanlæg

20-50 år
10-25 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

pwc
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Finansielle poster

Noter til årsregnskabet
13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle anlægsaktiver

Gældsbrev måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afdrag.
Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret
kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
som en renteomkostning over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på
lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering
på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Noter til årsregnskabet
13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider

Likvide midler består af "Likvide beholdninger".
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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.

Bjarne Stubkjær Klausen

Jens Nørgaard Oddershede

Direktør
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-963796697292
IP: 188.176.xxx.xxx
2021-05-07 10:44:20Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-145958812548
IP: 93.160.xxx.xxx
2021-05-07 10:58:26Z

Christel Nydam Adler Gall

Sandie Hedegård Munck

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-154581438946
IP: 109.59.xxx.xxx
2021-05-07 12:37:49Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-568048404601
IP: 185.56.xxx.xxx
2021-05-07 13:51:16Z

Tom Filstrup

Carsten Mogens Hansen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-993818004354
IP: 83.241.xxx.xxx
2021-05-08 09:56:41Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-948749567491
IP: 185.56.xxx.xxx
2021-05-09 15:12:26Z

Mette Lene Sigaard

Tue Lillesø Kempf

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-871265550065
IP: 87.60.xxx.xxx
2021-05-09 15:30:29Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Odense Zoo
Serienummer: PID:9208-2002-2-761798059380
IP: 2.104.xxx.xxx
2021-05-10 11:42:19Z
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dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

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.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Line Hedam
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Statsautoriseret revisor
På vegne af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret…
Serienummer: CVR:33771231-RID:75455493
IP: 208.127.xxx.xxx
2021-05-10 11:47:59Z
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