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Ledelsespåtegning
Ledelses påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 31.12.2012 for Danmarks Akvarium.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt Bekendtgørelse om økonomisk og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Danmarks Akvarium har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører
modtagne driftstilskud, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der
tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne driftstilskud.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Kastrup, den 22.04.2013
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til bestyrelsen for Danmarks Akvarium
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Akvarium for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven samt Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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, samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der vedrører de modtagne driftstilskud, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter,
at de dispositioner, der vedrører modtagne driftstilskud, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31.12.2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med
Årsregnskabsloven samt Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der vedrører modtagne driftstilskud, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 22.04.2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelses beretning

Hovedaktivitet
Danmarks Akvarium er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at formidle viden om vandets dyreliv i global
henseende 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
År 2012 blev skelsættende i Danmark Akvariums historie, da akvariet lukkede 31. oktober, efter 73 år i Charlottenlund, for at flytte til Den Blå Planet i Kastrup på Amager.
Året igennem voksede organisationen for at klargøre til åbning af Den Blå Planet i marts 2013.
Den 1. marts blev Dorte Westrup Gleie ansat som administrerende direktør og senere blev økonomidirektør og
kommerciel direktør ansat, ligesom resten af organisationen ekspanderede. Ved udgangen af 2012 var der 37
ansatte i Danmarks Akvarium.
Alle medarbejdere har arbejdet ihærdigt med at klargøre til flytningen til de nye omgivelser, og den 15. november flyttede personalet til Den Blå Planet. Flytning af dyr var påbegyndt lidt før, men tog fart i løbet af
november og kort efter jul var akvariet i Charlottenlund rømmet og blev overleveret til nye ejere i starten af
januar 2013.
Oticon Fondens fortsatte støtte i 2012 til fremme for børn og unges interesse for naturvidenskab gjorde det
ligeledes muligt, at give gratis adgang for skoler, daginstitutioner og gymnasier m.m. Dette betød en meget
betydelig øget søgning til Skoletjenesten i Danmarks Akvarium.
Om årets udstillingsmæssige, undervisningsmæssige og videnskabelige arbejde udgives en særlig beretning,
hvortil der henvises.
Besøgstallet i 2012 på 123.606 var en tilbagegang på ca. 7 % i forhold til samme periode i 2011, dog lidt højere end budgettet.
Driftsresultatet blev et underskud på 269 t.kr mod et budgetteret underskud på 580 t.kr.
Danmarks Akvariums egenkapital var 525 t.kr. ved udgangen af 2012.
Omkostninger til organisatorisk vækst og andre forberedelser til flytningen blev dækket af Bygningsfonden
Den Blå Planet, som led i det samlede byggeprojekt, idet den ordinære drift af Danmarks Akvarium ikke ville
kunne bære disse betydelige omkostninger.
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Ledelsesberetning
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium blev indviet 21. marts 2013 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, og den 22. marts 2013 åbnedes for offentligheden. Åbningen blev succesfuld og ved udgangen af marts 2013 havde knap 70.000 gæster besøgt Den Blå Planet, og der forventes
godt en halv million gæster i løbet af 2013. I forbindelse med åbningen er der indgået lejeaftale gældende indtil
2063 om leje af bygning og arealer. I fuld drift er der ca. 100 ansatte på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium,
hvortil kommer personale i cafe og butik, som er bortforpagtede.

Bestyrelsens sammensætning
Charlotte Sahl-Madsen, Søren Eriksen, Niels Boserup og Bent Frank er udtrådt af bestyrelsen i 2013. Helle Lis
Søholt og Benny Dalgaard Loft er indtrådt i bestyrelsen i 2013.

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 har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns ka bspra ksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er med de tilpasninger, der følger Danmarks Akvarium særlige forhold, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og 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.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra årskort, billetsalg og sponsorater indtægtsføres ved fakturering.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af akvariet.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for fondens medarbejdere.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger administrationsomkostninger til akvariet, samt afskrivninger
på materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
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.
Bygning på grund tilhørende staten er nedskrevet til 0 kr. i 2012.
Automobil afskrives over forventet brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter modtagne ej anvendte gaver, 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.
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Resultatopgørelse for 2012
Resultatopgørelse for 2012

Note
Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger

2011
t.kr.

20.497.572
(7.201.057)

14.094
(6.293)

Bruttoresultat

13.296.515

7.801

Personaleomkostninger
Andre driftsomkostninger

(12.947.777)
(617.747)

(7.103)
(851)

(269.009)

(153)

Driftsresultat
Andre finansielle indtægter

1

2012
kr.

33

0

Årets resultat

(268.976)

(153)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

(268.976)

(153)

(268.976)

(153)
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Balance pr. 31.12.2012
Balance pr. 31.1 2.2012

Note

2012
kr.

2011
t.kr.

2

0
0
0

100
0
100

Anlægsaktiver

0

100

Fremstillede varer og handelsvarer

0

52

Varebeholdninger

0

52

Andre tilgodehavender

5.764.096

631

Tilgodehavender

5.764.096

631

Likvide beholdninger

1.267.464

2.856

Omsætningsaktiver

7.031.560

3.539

Aktiver

7.031.560

3.639

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
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Balance pr. 31.12.2012
Note

2012
kr.

2011
t.kr.

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

600.000
(74.776)

600
195

Egenkapital

525.224

795

3.080.477

333

Hensatte forpligtelser

3.080.477

333

Anden gæld

1.102.500

1.103

1.102.500

1.103

Anden gæld

2.323.359

1.408

Kortfristede gældsforpligtelser

2.323.359

1.408

Gældsforpligtelser

3.425.859

2.511

Passiver

7.031.560

3.639

Andre hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Eventualforpligtelser

3

4

5
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Egenkapitalopgørelse for 2012
Egenkapitalo pgørelse for 2012

Virksomhedskapital
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo
Årets resultat

600.000
0

194.200
(268.976)

794.200
(268.976)

Egenkapital ultimo

600.000

(74.776)

525.224
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Noter
Noter

2012
kr.

2011
t.kr.

7.174.648
316.630
11.563.320
1.442.974
20.497.572

9.015
489
3.484
1.106
14.094

1. Nettoomsætning
Billetsalg
Salg af souvenir m.m.
Tilskud
Øvrige indtægter

Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar
kr.

2. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

289.100

Kostpris ultimo

289.100

Årets afskrivninger

(289.100)

Af- og nedskrivninger ultimo

(289.100)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

3. Andre hensatte forpligtelser

0

###

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

4. Langfristede gældsforpligtelser

###

Lånet til Knud Højgaards Fond er rente- og afdragsfrit indtil 30. juni 2014, hvorefter lånet afdrages i fire lige
store rater, hvor sidste rate forfalder den 31. december 2015.

5. Eventualforpligtelser

###

Danmarks Akvarium har ved indflytning i Den Blå Planet indgået en huslejekontrakt som fra den 22. marts
2013 er uopsigelig i 50 år frem til 2063. Den årlige husleje udgør min. 18 mio.kr. excl. moms samt en omsætningsbestemt leje, som dog tidligst bliver betalbar ved et akkumuleret overskud på 20 mio.kr.

