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LEDELSESPÅ TEGNING

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar -
31. december 2015 for Danmarks Biblioteksforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

København, den 29. februar 2016

Direktion:

Michel Steen-Hansen

Forretningsudvalg:

Steen B. Andersen
Formand

Hanne Pigonska
1. Næstformand

Kirsten Boelt
2. Næstformand

Claus Mørkbak Højrup Hans Skou Inge Dines

Paw Østergaard Jensen John Larsen Lars Bornæs

Martin Lundsgaard-Leth
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER

Til medlemmerne af Danmarks Biblioteksforening

PÅTEGNINGPÅÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Biblioteksforening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet aflægges efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter på grundlag af den på side 8-9
beskrevne anvendte regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskikog foreningens vedtægter. 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. 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 foreningens 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
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiverog
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik, foreningens vedtægter og
den på side 8-9 beskrevne anvendte regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet
af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen har
medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Dissebudgettal har, som det
også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker
nogen sikkerhed herom.
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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 29. februar 2016

BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

s ~ U'v.--f A '1 ~~
Steen Klit Andersen
Statsautoriseret revisor
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Sammenfatning
Danmarks Biblioteksforenings årsregnskab for 2015 omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse for 2015, balance pr. 31. december 2015 samt noter. Resultatopgørelsen udviser et
overskud på 492.178 kr. og balancen en egenkapital på 4.952.212 kr.

Specifikation af afvigelser

Kontingenter .
Tilskud .
Ekstraordinære indtægter .
Dækningsbidrag(salgs-og driftsindtægter, tilskud, annonce,
direkte udgifter og udviklingsprojekter) .
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg og lignende .
Andre eksterne omkostninger .
Personaleomkostninger .
Afskrivning af anlægsaktiver .
Finansieringsindtægter .
Finansieringsudgifter .

Afvigelser Afvigelser
i forhold ttl I forhold til

opd. budget 2014

60.591 154.283
-20.000 -23.000
25.964 -342.362

284.474 -354.347
157.670 109.571
163.034 75.688
-14.846 40.991
10.417 16.707
77.624 -171.712
-10.750 -10.750

734.178 -504.931

Regnskab kontra opdateret budget 2015
Regnskabfor 2015 viser et bedre resultat end budgettet. Der var budgetteret med et underskud på -
242.000 kr. mens der realiseres et overskud på 492.178 kr.

Overskuddet overføres til organisationens formue som herefter udgør 4.952.213 kr. Formuen er
opbygget med henblik på, at foreningen skal være ekstra konsolideret for at imødegå kommende års
udfordringer inden for foreningens virkeområder.

Indtægter
Kontingentindtægter er højere end budgettet idet der et nyt medlem i foreningen.

Der er i 2015 en afvigelse i Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce, direkte
udgifter og udviklingsprojekter) på 284.000 kr. hvilket primært skyldes en merindtægt som følge af
flere deltagere på årsmødet.

Der er i 2015modtaget ekstraordinære indtægter i forbindelse med nedlæggelseaf regionalforening.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2015 givet et bedre afkast i form af udbytter og
kursstigninger end budgetteret.

Udgifter
"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 158.000 kr. mindre end budgetteret. Dette
skyldes et mindre forbrug på repræsentantskabet på 100.000 kr., da det ene mødet blev betalt af
bibliotekspolitisk topmøde 2015 og det andet blev sponsoreret af DBC. Dette er en ekstraordinær
situation som ikke kan forventes fremover. FU har herudover holdt færre og billigere møder end
forventet, hvorfor der er sparet omkring 30.000 kr.

Andre eksterne omkostninger er 163.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært at der er
sparet huslejeomkostninger som følge af samarbejdsaftale om fælles lokaler med Organisationen
DanskeMuseer, samt mindre forbrug på EDBog til kontorhold.
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Forventet udvikling
Budgettet for 2016 blev vedtaget af Repræsentantskabet 27. november 2015 med en nedsættelse af
kontingentet med 1 % på baggrund af, at regeringen har aftalt omprioriteringsbidrag i de kommunale
budgetter på 1 %. Dette er en ændret praksis i forhold til tidligere hvor kontingentet har været
indeksreguleret i henhold til KL anbefalinger. Der er endvidere indregnet lavere kontingentindt egt
grundet to udmeldelser. Efter budgettets vedtagelse er der modtaget en indmeldelse, hvorved det
budgetterede resultat forbedres med 55.000 kr.

Der er ligeledes budgetteret med et uændret aktivitetsniveau.

Påudgiftssiden er der ikke foretaget prisfremskrivning på andre udgiftskonti end lønkontoen.

Der er ikke budgetteret med yderligere administrative besparelser på lønkonti, da der i løbet af de
seneste 4 år er foretaget en reduktion af personaleomkostningerne på omkring 1 mio. kr. for at
finansiere de manglende indtægter, som følger af kontingentnedsættelser og lidt færre medlemmer.

Der er i budgettet indregnet 250.000 kr. til "Tænketanken fremtidens biblioteker", som er det
grundbeløb foreningen bidrager med.

Budgettet for 2016 udviser herefter et underskud på 271.000 kr., som forventes inddækket af
foreningens formue.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danmarks Biblioteksforening for 2015 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskikog foreningens vedtægter.

Der er i indeværende år foretaget tilpasning af resultatopgørelsen for at give et mere retvisende billede
af foreningens forskellige aktiviteter. Sammenligningstallene er tilpasset den nye regnskabsopstilling.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger forbindelse med
foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise
afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede kontigenter og
øvrige indtægter har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de
gennemførte aktiviteter.

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, 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 regnskabspostnedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen

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

Indtægter
Indtægter vedrørende kontingenter samt salgs- og driftsindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den
periode som de vedrører. Tilskud indregnes i den periode som de vedrører.

Omkostninger
I omkostninger medregnes udgifter der vedrører regnskabsåret. Omkostninger, der kan henføres til
tilskud, indregnes i takt med forbruget af tilskudsmidler.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperiodenindgår i resultatopgørelsen.
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdt

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .. 3-5 år 0%
Småanskaffelser med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen ianskaffelsesåret.

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita indregnes til nominel værdi.
Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer, der ikke forventes afhændet. Disseaktiver måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind - først ud). I tilfælde, hvor
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter , aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser
Hensættelse omfatter midler, der er øremærket til anvendelse i de kommende år i forbindelse med
nedlæggelsenaf to regionale foreninger i regnskabsåret 2014.

Periodeafgrænsningsposter , passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne forudbetalinger i forbindelse
med aktiviteter til afholdelse i 2016.

Gældsforp ligte lser
Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

(ej revideret)
Regnskab Regnskab Budget

Note 2015 2014 2015
kr. tkr. tkr.

Kontingenter ........................................... 5.556.591 5.402 5.496
Salgs- og driftsindtægter ............................ 2.904.076 2.291 2.349
Annonceindtægter .................................... 69.040 85 60
Tilskud .................................................. O 23 20
Nedlæggelse af regionale foreninger .............. 25.964 368 O
INDTÆGTER I ALT .................................... 8.555.671 8.169 7.925

Direkte omkostninger vedr. salgs- og
driftsindtægt .......................................... -3.085.624 -2.381 -2.781
Udviklingsprojekter ................................... -640.018 -391 -625
Kampagner ............................................. O -2 -40
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg
mv ........................................................ 2 -830.330 -940 -988
Andre eksterne omkostninger ....................... 3 -644.966 -720 -808
Personaleomkostninger .............................. 4 -2.959.846 -3.001 -2.945
Afskrivninger m.v ..................................... -19.583 -36 -30
OMKOSTNINGER I ALT ............................... -8.180.367 -7.471 -8.217

DRIFTSRESULTAT..................................... 375.304 698 -292

Finansieri ngsindtægter ............................... 5 127.624 299 50
Finansieringsudgifter ................................. -10.750 O O
FINANSIELLE POSTER, NETTO...................... 116.874 299 50

ÅRETS RESULTAT..................................... 492.178 997 -242

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Hensættelse til formål nedlagte
regionalforeninger .................................... O 70 O
Anvendte hensættelser i året ....................... -20.000 O O

Overført resultat ...................................... 512.178 927 -242

I ALT ..................................................... 492.178 997 -242



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..
Materielle anlægsaktiver .

Lejedepositum .
Andre værdipapirer .
Finansielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Varebeholdninger .

Tilgodehavende salgsindtægter og kontingenter ..
Tilgodehavende Kulturstyrelsen .
Andre tilgodehavender .
Periodeafgrænsningsposter. .
Tilgodehavender .

Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

11

Note 2015 2014
kr. tkr.

5.790 25
6 5.790 25

62.358 62
2.922.843 2.784
2.985.201 2.846

2.990.991 2.871

15.032 65

332.528 41
O 413

115.763 140
167.855 134
616.146 728

3.099.031 2.758

3.730.209 3.551

6.721.200 6.422



BALANCE31. DECEMBER

PASSIVER Note

Egenkapital primo .
Overført overskud .

EGENKAPITAL .

Hensættelse til formål nedlagte regional foreninger ..

HENSÆTTELSER .

Leverandører af varer og tjenesteydelser ..
Anden gæld................................................................. 7
Periodeafgrænsningsposter .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

12

2015 2014
kr. tkr.

4.440.034 3.513
512.178 927

4.952.212 4.440

50.000 70

50.000 70

383.878 947
791.151 627
543.959 338

1.718.988 1.912

1.768.988 1.982

6.721.200 6.422

8



NOTER

Udviklingsprojekter
Omkostninger vedr. udviklingsprojekter .
Regionale aktiviteter .
Udviklingsarbejder .

Omkostninger vedr. interne og eksterne
udvalg mv.
Formand .
Repræsentantskab .
Forretningsudvalg .
Biblioteksparaplyen .
Kulturelt udvalg .
Læringsudvalg .
Sekretariatet .
Internationalt arbejde .
Internationalt arbejde - kontingenter .
Digitaliseringsudvalg .
Bestyrelseshonora r .

Andre eksterne omkostninger
Kontorhold. .
Repræsentation .
Revision og regnskabsassistance .
Edb-udgifter .
Lokaleomkostninger .

Person aleom kostni nger
Antal beskæftiget i gennemsnit ..

De samlede personaleomkostninger udgør:
Løn og gager .
Pensioner .
Andre personaleomkostninger .
Regnskabsassistance .

Regnskab
2015

209.382
123.316
307.320

640.018

51.121
15.110
42.689
1.872

11.487
14.151
77.860

231.969
89.000
7.071

288.000

830.330

184.905
O

70.000
108.314
281.747

644.966

2.310.571
413.989
50.486

184.800

2.959.846

(ej revideret)
Regnskab Budget

2014 2015

25
119
247

175
150
300

391 625

42
215
115

1
3
7
34

224
O

11
288

53
117
75
10
10
10
80

245
90
10

288

940 988

200
1

78
143
298

250
O

80
140
338

720 808

5 5

2.389
415
25
172

2.739
O

50
156

3.001 2.945

13

Note

1

2

3

4
5



NOTER
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Regnskab
2015

(ej revideret)
Regnskab Budget

2014 2015 Note

Finansieringsindtægter
Pengeinstitutter .
Kursregulering værdipapirer .
Udbytte på værdipapirer .

624
38.843
88.157

3
259
37

127.624 299

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2015 .
Tilgang '" .
Afgang .
Kostpris 31. december 2015 .

Afskrivninger 1. januar 2015 .
Årets afskrivninger .
Afskrivninger 31. december 2015 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 .

Anden gæld
ATP og sociale udgifter .
Feriepengeforpligtelse .
Igangværende projekt Tænketank .
Moms .

4.590
424.884
317.505
44.172

791.151

Eventualposter mv.

5
O
O

50

50

6

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

89.093
O
O

89.093

63.720
19.583
83.303

5.790

7
6

434
187

O

627

8

Eventualforpligtelser
I forbindelse med lejemål er der 6 måneders opsigelse, og der er derved en forpligtigelse på
90 tkr. forbundet hermed.


