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Korkeasaaren
eläintarhan säätiö
sr

”Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.-31.5.2020. Kesäkuussa vierailijoita oli tavanomaista selvästi vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä normaalia. Koronatilanne on edelleen epävarma, eikä syksystä
ole tietoa. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallinnassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa 400 000.”

Avainlukuja
(1 000 euroa)

Ennuste
2020

Tilinpäätös
2019

9 230

10 295

Toimintakulut

−8 999

−10 171

231

124

Tilikauden tulos

232

175

Investoinnit

−2 098

-2 326

Oma pääoma

17 736

17 503

Pitkäaikaiset velat

0

−15 891

Taseen loppusumma

19 093

19 155

Kassavarat

2 000

33

47,4

41,4

Liikevoitto -%

2,5

1,2

Sijoitetun pääoman tuotto
-%

1,3

0,7

93,0

8,5

1,5

1,7

Henkilöstökulut toimintatuotoista -%

Omavaraisuus -%
Quick ratio

Hallitus
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Varapuheenjohtaja: Laitinen Pekka
Jäsenet: Anttonen Taru, Luukkainen Hannele, Mustonen
Tapio
Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

100 %

Korkeasaaren eläintarhan säätiön tarkoituksena
on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää
eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten
virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee
uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Toimintatuotot
Liikevoitto

Äänivaltaosuus

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat
Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.-31.5.2020. Kesäkuussa vierailijoita oli
tavanomaista selvästi vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä
normaalia. Koronatilanne on edelleen epävarma, eikä syksystä ole tietoa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet
Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet
1.

Kävijämäärä vähintään 500 000.

Tavoite ei toteutune. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallinnassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa
400 000.
2.

Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Tavoite ei toteutune. Säätiön tulot ovat vähentyneet koronasulun takia huomattavasti.
3.

Energiansäästötavoite 2 % vuodessa.

Tavoite toteutunee.
4.

Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään.
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Tavoite toteutunee.
5.

Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelmantoimeenpano.

Tavoite toteutunee.

Tuloskehitys ja investoinnit
Korkeasaaren tavoitteena oli kävijämäärän ja tulojen kasvattaminen. Vuosi alkoi hyvin ja sitten tuli korona.
Menoja leikkaamalla, onnistuneella vuosilippumyynnillä ja kesän aukiololla taloustilanne on hallinnassa, mutta korona luo
vielä epävarmuutta tilanteeseen.
Koronan tultua on tehty aloitetut investoinnit loppuun ja välttämättömät korjaukset. Kaikki muut suunnitellut investoinnit
on siirretty myöhempään aikaan.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät
Korona – toimimme itse siten, että epidemia pysyisi hallinnassa, mutta globaaliin tilanteeseen emme voi vaikuttaa.
Kunhan korona saadaan hoidettua, niin säätiössä arvioidaan
missä ollaan silloin ja koska se voi tehdä uusia investointeja.
Suunnittelua kuitenkin jatketaan.

