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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. januar - 31.
december 2018 for Bibliotekarforbundet.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og god regnskabsskik.
Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Arsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Frederiksberg, den 27. februar 2019
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Bibliotekarforbundet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Bibliotekarforbundet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").
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 forbundet 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 krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Bibliotekarforbundet har i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser om sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.
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.
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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.
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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 forbundets 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 forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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. Fejlinformation 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 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 forbundets 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 forbundets 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 forbundet 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 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.

Ringsted, den 27. februar 2019
PricewaterhouseCoopers
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Nøgletal
015
Samlede indtægter

26.593

27.117

26.681

27.443

28.177

8.476

7.426

7.160

11.318

9.670

Der er anvendt til:
Administration
Løn og arbejdsvilkår

7.510

7.038

6.532

6.874

6.843

Medlemsindflydelse

3.582

2.650

2.157

2.788

4.415

Kommunikation

4.186

4.354

4.156

4.070

4.098

Job og profession

2.876

3.017

3.496

4.464

4.451

Øvrige poster (minus er lig indtægt)
Årets resultat (excl. Aktionsfonden)
Årets resultat Aktionsfonden
Samlede aktiver (incl. Aktionsfonden)

-71

-840

-759

-482

-1.189

35

3.472

3.939

-1.590

-111

-920

-87

-388

356

-19

49.645

48.939

47.914

46.367

50.718

Investeringer

0

0

1.000

306

0

Afskrivninger

168

202

202

65

223

144.528

147.694

133.000

127.500

Besøg bf.dk

169.893

Sager og henvendelser

1.523

979

1.218

1.006

1.121

Deltagere i medlemsarrangementer

1.690

1.508

1.146

1.309

2.179

Deltagere i arrangementer for tillidsrepræsentanter

775

700

732

679

668

Deltagere i faggruppearrangementer

624

737

651

647

614

8

5

7

4

12

146

194

190

188

178

Formidlinger via VikariatMail
Indmeldelser
Udmeldelser
Medlemmer i alt
Medarbejdere

274
4.266
13

301

247

256

279

4.387

4.497

4.551

4.619

12

13

19

19
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Beretning

Underskuddet på Aktionsfonden skyldes dels et
negativt afkast på investeringerne og dels, at der i
2018 har været væsentlige omkostninger til konfliktforberedelse i forbindelse med OK18.

Hovedaktivitet
Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere (herefter BF) har
omkring 4.300 medlemmer, hvoraf ca. 1.800 er
ansat i regionerne/kommunerne, ca. 700 indenfor
staten og ca. 350 i det private erhvervsliv. Resten
af medlemmerne er enten uden fast arbejde, studentermedlemmer, seniormedlemmer eller passive medlemmer.
BF varetager medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. BF
arbejder på at sikre medlemmernes interesser når
det drejer sig om beskæftigelse, løn og ansættelse
samt fagets udvikling.
BF organiserer og varetager forhandlingsretten for
alle
fagudannede
bibliotekarer
og
cand.scient.bibl.er. BF organiserer også bibliotekarstuderende og andre, der er beskæftiget inden
for kultur-, informations- eller bibliotekssektoren.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold
I det følgende beskrives udviklingen i Brs indtægter og omkostninger set i lyset af forbundets kerneopgaver og særlige indsatsområder.
Generalforsamlingen har besluttet at opdele regnskabet i tre dele; BF, Aktionsfonden og Døssingfonden. Alle tre regnskaber er inden for samme
juridiske enhed. Aktionsfonden anvendes primært
til arbejdskampe og drift af BFs ejendom. Aktionsfonden giver desuden et årligt driftstilskud til forbundets aktiviteter. Døssingfonden har til formål
at uddele en hæderspris hvert tredje år. BF offentliggør ikke et samlet regnskab.

Samlet set et underskud i 2018
BF oplever stadig medlemsnedgang, først og
fremmest som følge af et generationsskifte blandt
medlemmerne. Som følge heraf har kontingentindtægterne været faldende i 2018.
Resultatet for BF blev i 2018 et overskud på 35
t.kr., der sammen med Aktionsfondens resultat på
-920 t.kr., giver et samlet negativt resultat på
knap 900 t.kr.

BF har fokus på rekruttering og fastholdelse af
medlemmer. Desværre er tilgangen af studentermedlemmer i 2018 mindre end sædvanlig. Udover at der er færre studerende på de traditionelle
bibliotekariske uddannelser, er hvervningsmulighederne i 2018 blevet vanskeligere. På trods af
dette er BF's organisationsprocent på studenterområdet 54 (målt i oktober 2018).
Medlemstallet er i alt 4.266 pr. 31. december
2018 mod 4.387 i 2017, hvilket svarer til et fald
på 2,8% (i 2017 var faldet på 2,4%).
I 2018 har der været en lille stigning i antal deltagere i BFs medlemsarrangementer og TRarrangementer sammenlignet med 2017. Der har
dog været færre deltagere i fag- og ansættelsesgruppernes aktiviteter.
Der har været markant flere sager og henvendelser i 2018 end i de foregående år. En væsentlig
del af stigningen kan tilskrives OK18.

Indtægter
De samlede indtægter er godt en mio, over budget, selvom indtægterne fra Perspektiv er knap
700 tkr. lavere end budget og kontingentindtægterne er ca. 300 tkr. lavere end budget.
Indtægterne fra annoncesalg og stillingsopslag er
støt faldende og medlemstilbagegangen er lidt
større, end man forudså i 2016, hvor budgettet
blev lagt.
Årsagen til, at de samlede indtægter alligevel er
højere end budget er, at der er tilført midler fra
Aktionsfonden i forbindelse med konfliktforberedelsen, og at der er indtægter fra kursus/arrangementer og fra pensionsområdet, som
ikke var forudsete i forbindelse med budgetlægningen.
Ligesom i 2017 var der i 2018 et nettofald i gruppen af ordinære medlemmer. I de senere år er det
samlede antal studerende på uddannelserne (og
dermed antal kandidater) dalet. BF har formået at
opretholde organisationsgraden på studenterområdet, men tilgangen af nye medlemmer er ikke
tilstrækkelig til at opveje afgangen af medlemmer.
Det har en direkte negativ økonomisk effekt på
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kontingentindtægterne.
Kontingentsatserne har været fastfrosset siden
2010, hvor kontingentet senest blev reguleret. På
generalforsamlingen i 2018 blev det vedtaget at
hæve kontingentet med 2% årligt fra 2019 til
2021.
Annonceindtægter i medlemsbladet er faldet i
forhold til 2017, og ligger 656 t.kr. under budget.
Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer,
indtægter fra samarbejdsaftaler og modtagne
refusionsgodtgørelser. Diverse indtægter ligger
1.439 t. kr. højere end budget, hvilket primært
skyldes øget aktivitet og indtægter på kursus/arrangementssiden samt på pensionsområdet.
Tilskud fra Aktionsfonden er på 1.170 t.kr., men
hertil kommer en ekstraordinær overførsel på 623
tkr. som følge af konfliktforberedelse i forbindelse
med 0K18. Tilskuddet er en intern indtægt, der
modsvares af en tilsvarende omkostning under
Aktionsfonden.
Tilskud (refusion af tabt arbejdsfortjeneste) fra
Akutfonden (Amtskommunernes og Kommunernes fond til Uddannelse af tillidsrepræsentanter
m.fl.) ydes til grunduddannelse, efteruddannelse
samt øvrige kurser for tillidsrepræsentanter.
Administration
Administrationsaftalen med Dansk Magisterforening (2,9 mio.) er ca. 700 t.kr. højere end budget (2,2 mio.). Forskellen skyldes primært, at samarbejdet med DM jf. samarbejdsaftalen fra 2015
prissættes ud fra DM's omkostninger, som i årernes løb er steget væsentligt i forhold til de overslag, der lå til grund for aftalen dengang. Desuden har der i 2018 været en række ekstraordinære
meromkostninger som kan relateres til persondataforordningen, herunder "Sikker mail" og til nyt
dagsordensystem ("Prepare").
IT vedligeholdelse og drift (heri ligger også udvikling) er over budget med 500 t.kr. kroner. Dette
skyldes hovedsageligt udgifter til ny hjemmeside. I
forbindelse med budgetrevisionen i januar 2018
valgte HB at opskrive IT budgettet med 600.000,
heraf 200.000 til persondataforordningsforanstaltninger og 400.000 til IT-udvikling. De
400.000 var reserveret fra overskuddet i 201 7 som
en del af en bunden IT-investering på i alt
1.200.000 kroner. Opskrivningen af IT-budgettet
med 600.000 afspejles ikke i nærværende budget,

idet der kun vises tal fra det i 2016 generalforsamlings godkendte budget.
Udgifterne til husleje er højere i 2018 end i 201 7
(og over budget), hvilket skyldes, at der i regnskabet for 201 7 kun var medtaget 3 kvartalers
husleje, hvor der i 2018 er medtaget 4 kvartaler.
Kontorhold er under budget med 183.000 kroner,
hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne til porto og telefon er væsentlig under, hvad der blev
forventet ved budgetlægningen.
Løn og arbejdsvilkår
TR-ok-landsmøde og overenskomstforhandlinger
ligger over budget med i alt ca. 560.000 kroner,
hvilket skyldes omkostninger i forbindelse 0K18.
Som nævnt er der overført 623 t.kr. kroner fra
Aktionsfonden i forbindelse med konfliktforberedelse.
Der har i perioden ikke kørt større lønpolitiske
projekter, hvorfor denne post er under budget.
Medlemsindflydelse og

interessevare-

tagelse
Da budgettet blev udarbejdet var det endnu ikke
besluttet, hvorledes generalforsamling og Fagligt
landsmøde skulle afholdes. Beslutningen om at
afholde de to arrangementer hver for sig har den
konsekvens for 2018 regnskabet, at posten generalforsamling er over budget og Fagligt landsmøde er under budget. Forklaringen er, at det traditionelt har været posten Fagligt Landsmøde, der
har båret den største økonomiske byrde, når arrangementerne har været afholdt samlet.
Uanset ovenstående er udgiften til generalforsamlingen 2018 relativ høj. Det skyldes dels et stort
fremmøde og dels, at en del af udgifterne, som er
konteret på generalforsamlingen er udgifter til
workshoppen "Se frem", der rettelig vedrører det
udviklingsprojekt, der blev vedtaget af hovedbestyrelsen i 201 7 (altså efter budgetlægningen). I
den forbindelse besluttede HB, at de forventede
udgifter til udviklingsprojektet skulle finansieres
via budgetposten Hvervning og fastholdelse og
via en ekstra bevilling. Den del af udgifterne til
workshoppen, som vedrører hotel/lokale mv. er
imidlertid bogført på generalforsamlingen, fordi
det er vanskeligt at dele udgiften op.
Udgifterne til hovedbestyrelse/formand herunder
frikøb mv. er under budget, hvilket primært kan
henføres til et mindreforbrug for frikøb til Hoved-
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bestyrelsen, som dog også kan være udtryk for en
forsinkelse i opkrævningerne af frikøb.
Udgifterne til møder/udvalgsvirksomhed er under
budget. Det skyldes dels lidt færre udgifter end
forventet og dels, at en del af udgifterne til mødevirksomhed ikke har været konteret korrekt, men i
stedet er konteret på kontorhold under administration.
Kommunikation
Der har været faldende annonceindtægter (tekstsideannoncer og stillingsopslag) i Perspektiv og
det har ikke været muligt tilsvarende at reducere
omkostningerne. Udover at være faldende ligger
indtægterne markant under budget.
Lønningerne til Kommunikation overstiger budget, idet der er ansat en yderligere medarbejder i
afdelingen. Løn til redaktionen er inkl, løn til studentermedhjælpere.
Job og profession
Lønningerne under Job og Profession ligger over
budget, blandt andet pga. udgifter til studentermedhjælp og almindelige lønstigninger, som ikke
har været indarbejdet i budgettet.
Fagligt landsmøde har ikke været afholdt i perioden.
BF's kurser og arrangementer (posten Roadshows
og medlemsmøder) er over budget. Budgetoverskridelsen er dog delvist finansieret under diverse
indtægter. Resultatet vidner om et højt aktivitetsniveau.
Tilskud til faggrupper er lavere end budget. Tilskuddet kan variere fra år til år afhængig af aktiviteter.
I 2018 har der været afholdt en række mindre
arrangementer, herunder morgenmøder for ledere, som ikke har været medtaget i det oprindelige
budget.
Lønninger
Antal medarbejdere er beregnet efter de betalte
omkostninger til ATP for fuldtidsmedarbejdere.
inkl. formanden. Tallet er afrundet. Under lønninger er medtaget lønninger til alle fuldtidsmedarbejdere samt formandens løn.

Finansielle poster
Den negative kursudvikling sammen med et nedsat renteniveau mellem Aktionsfonden og BF, gør
at der kun er et mindre positivt resultat på finansielle poster i 2018.
Balancen Bibliotekar-forbundet
Der er ikke udarbejdet koncernbalance. Aktionsfonden og Døssingfonden under finansielle anlægsaktiver er medtaget, for at udtrykke den samlede aktivmasse for hhv. BF, Aktionsfonden og
Døssingfonden. De tre nævnte er en samlet juridisk enhed.
Aktionsfonden
Siden budgetlægningen er princippet for afregning gennemført, som aftalt i lejekontakten. Dvs.
at DM selv afholder udgifterne til drift og varme
på Lindevangs Alle. Det betyder, at lejeindtægter
er 400 t. kr. lavere end budget, hvilket modsvares
af tilsvarende lavere direkte omkostninger.
BF har betalt 1.000 t.kr. for indretning af lokaler
Lindevangs Alle. Beløbet afskrives over lejeperioden, som er 10 år.
Tilskud overført til BF er som budgetteret, og på
samme niveau som i 201 7 (hertil kommer dog det
ekstraordinære tilskud som følge af konfliktforberedelse i forbindelse med OK18).
Med undtagelse af aktierne i Lån & Spar Bank, er
formuen dels anbragt i investeringsbeviser forvaltet af Danske Capital, dels placeret i BFs ejendom.
Der har været negativt kapitalafkast på værdipapirbeholdningen i 2018 på 701 tkr. og det bevirker at der er en samlet omkostning på de finansielle poster i Aktionsfonden på 555 tkr. Det negative resultat er 336 t.kt. højere end budgetteret.
Resultatet for Aktionsfonden udviser et underskud
på 920 t.kr.
Døssingfonden
Døssingprisen blev uddelt på BFs generalforsamling i november 2018 og udgør 25 t.kr.
Forventet udvikling i 2019
Forbundet står i den situation, at der hvert år
bliver færre medlemmer på grund af afgang fra
12

organisationen, som ikke opvejes af nye indmeldelser. Det er særligt gruppen af fuldt betalende
medlemmer, der mindskes.
Hovedbestyrelsen har valgt at opretholde et højt
aktivitetsniveau til gavn for medlemmerne, at
forsøge at vende medlemsudviklingen og afsøge
potentialer for nye medlemsgrupper og styrke
indsatsen med at påvirke arbejdsmarked og uddannelsessystem i en retning, der er gunstig for
nuværende og nye medlemmer.
Hovedbestyrelsen er af den opfattelse, at BF er
økonomisk rustet til at kunne klare en periode
med årlige underskud. Den er dog samtidig meget opmærksom på, at underskuddene ikke må
blive for store, og at perioden naturligvis ikke skal
være så lang, at organisationen mister sin økonomiske pondus.
På generalforsamlingen i 2018 blev et tre-årigt
budget for 2019, 2020 og 2021 vedtaget. Budgettet udviser et årligt underskud på hhv. 794
t.kr., 591 t.kr. og 1.578 t.kr.
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Resultatopgørelse
eg

.e 2018

Budget 2018

Regnskab 2017

INDTÆGTER:
Kontingenter
Pers pektiv
Tilskud overført fra Aktions fonden
Konfliktbis tand ovf. Fra Aktions fonden
Tils kud fra Akutfonds midler
Diverse indtægter
Indtægter i alt

21.209.927

21.496.000

497.539

1.160.000

710.631

1.170.000

1.170.000

1.170.000

21.652.023

622.786

0

0

1.294.662

1.350.000

1.247.453

1.798.298

359.000

2.336.421

26.593.212

25.535.000

27.116.528

7.425.636

OMKOSTNINGER:
1

Administration

8.475.557

7.408.000

2

Løn og arbejdsvilkår

7.509.959

7.282.000

7.038.128

3

Medlems indflydelse og interes s evaretagels e

3.581.676

3.310.000

2.650.459

4

Kommunikation

4.186.207

4.165.000

4.353.488

5

J ob og profession

2.875.729

3.694.000

3.017.042

26.629.128

25.859.000

24.484.753

-35.916

-324.000

2.631.775

2.765

o

o

F ina ns ielle poster

68.070

350.000

840.383

PERIODENS RESULTAT

34.919

26.000

3.472.158

Resultat Aktionsfonden

-920.372

-86.926

-885.453

3.385.232

367.154

2.272.158

Omkostninger i alt
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

7

ÅRETS SAMLEDE RESULTAT FOR
BIBLIOTEKARFORBUNDET OG AKTIONS FONDEN
Årets resultat for Bibliotekarforbundet disponeres således:
Overført til frie reserver på Egenkapitalen
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført til bunden IT-inves tering på Egenkapitalen
I alt

2.765

0

-335.000

1.200.000

34.919

3.472.158
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Balance pr. 31.12.2018
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AKTIVER
Anlægsaktiver

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

o

68.089

0

68.089

2.907.416

2.405.345

760.861

758.096

9 Aktionsfonden

29.005.863

29.926.235

9 Døs s ingfonden

43.406

43.646

336.271

336.271

Finansielle anlægsaktiver i alt

33.053.817

33.469.593

Anlægsaktiver i alt

33.053.817

33.537.682

8 Drifts materiel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
8 Værdipapirer

9 Kapitalandele i as s ocieret virks omhed

Deposita

Omsætningsaktiver

TILGODE HAVE NDE R
Tilgodehavender
Aktionsfonden-Mellemregning
S omme rhus
Andre tilgodehavender
P e riodeafgræ ns nings pos ter
Tilgodehavender i alt

1.285.229

400.286

12.246.154

11.823.758

0

0

97.489

21.782

694.532

673.741

14.323.404

12.919.567

2.267.898

2.481.651

Omsætningsaktiver i alt

16.591.302

15.401.218

Aktiver i alt

49.645.119

48.938.900

16.549.321

16.514.402

Egenkapital Aktions fonden

29.005.863

29.926.235

Egenkapital Døs s incifonden

43.406

43.646

45.598.590

46.484.283

1.934.875

400.781

Likvider

PASSIVER
Egenkapital
10 Egenkapital

Egenkapital i alt

Gæld

Leverandører af tjenesteydelser
Bankgæld
Anden gæld
P eriodeafgræ ns nings pos ter
Gæld i alt

Passiver i alt

23.807

0

2.087.847

2.053.836

o

0

4.046.529

2.454.617

49.645.119

48.938.900

11 E ventualforpligtels er
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Noter til Bibliotekarforbundet
R egns ka b 2018

Budget 2018

Regnskab 201

._
1

Administration
Løn, pens ion m.v. Ledelse og administration

2.022.577

1.974.000

1.890.408

S a ma rbejds aftale DM

2.880.186

2.235.000

2.817.879

Øvrige personaleomkostninger
Hus leje m.v.
Vedligeholdelse lokaler
Inventar
Forsikringer

192.210
989.929

0

18.000

37.425

20.034

53.000

74.663
103.732

78.190

106.000

193.000

167.000

65.697

Kontorhold

668.233

854.000

489.153

152.161

157.000

196.006

IT. Vedligeholdelse og drift

1.020.336

509.000

568.535

Anskaffelse IT og software

3.448

0

o

103.000

o
o

8.475.557

7.408.000

7.425.637

4.460.921

4.339.000

4.428.655

66.116

63.000

29.573

242.760

209.000

209.824

Web udvikling
I alt
Løn og arbejdsvilkår
Løn, pens ion m.v. F orhandlinqs afdelingen
Møder og forhandlinger
Løns ta tis tik/løndokumentation
juridisk og teknisk assistance

82.033

53.000

255.336

Kontingent Akademikerne m.fl.

683.274

715.000

646.268

55.521

57.000

54.117

99

0

288

TR -OK Lands møde

250.324

125.000

73.760

Overens koms tforhandlinger

534.430

100.000

38.881

1.578

12.000

o

41.857

71.000

31.373

114.102

172.000

151.407

1.633

o

-138

o

10.000

240

TR -kollegier

307.489

290.000

323.050

TR -kurs er og temadage m.v., AC-TR -kurs er

648.678

850.000

719.471

19.144

216.000

76.024

7.509.959

7.282.000

7.038.129

1.191.350

164.000

372

395.658

600.000

437.936

K TO kontingent
Udsendelser

Støtte
Social rådgivning
Klubtilskud
AC-samarbejde
TR -materiale

Lønpolitis ke projekter
I alt
3

249.000
983.000

Revision og rådgivnninqs as s is tance
Litteratur og videndata bas er

2

177.727
1.259.665

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse
Generalforsamling og valg
Møder og udvalgs virks omhed
Hovedbes tyrels en/formand - frikøb/honorar m.v.

1.463.509

1.718.000

1.461.599

Hovedbes tyrels ens dispositionssum

15.000

150.000

10.000

Døs s inqpris en

29.569

13.000

302

Sponsorater

31.200

20.000

27.500

221.928

500.000

438.874

22.774

92.000

29.391

o

o

176.795

49.073

53.000

36.439

3.853

o

o

157.762

0

31.250

3.581.676

3.310.000

2.650.458

Hvervning og fastholdelse
Møder med andre organisationer
Medlemsundersøgelse
Nordisk og internationalt arbejde
Kontingent (E B LIDA og IF LA)
Udviklings projekt
I alt
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Budget 2018

4

Kommunikation
Redaktion herunder løn og driftsudgifter

1.716.542

1.582.000

1.616.484

6.164

8.000

2.475

1.729.538

1.876.000

1.904.030

733.963

657.000

745.676

Web udvikling

0

0

68.750

Information/pjecer/webs e rvices

0

42.000

16.072

4.186.207

4.165.000

4.353.487

1.599.402

1.466.000

1.499.872

0

684.000

0

Faglige konferencer

40.875

52.000

0

Lederinitiativer

45.738

0

24.385

603.779

446.000

602.919

Faggruppemøder

15.413

44.000

19.472

F aggruppetils kud - fast

29.795

72.000

39.410

2.327

62.000

2.318

Tilskud til faggrupper efter ansøgning

34.753

154.000

82.390

Statsgruppen

43.051

114.000

63.755

Privatgruppen

15.089

76.000

39.352

Tilskud til Bogforum

18.850

0

18.750

Bladudvalg
B ladproduktion
Løn, pens ion m.v. til Kommunikation og web

I alt

5

R e ns ka,b ,2

Job og profession
Løn, pens ion m.v. J ob og profes s ion
Fagligt Lands møde

R oads hows /medlems møder

MentorNetvæ rk m.v.

F aggruppes eminar

6.460

0

19.005

Fagpolitiske projekter

93.750

101.000

101.277

Faggruppe arrangementer

43.553

0

3.600

S tude ntera ktivitete r

64.265

114.000

250.150

Dimittendmøder i København, Aalborg og Odense
K a rrie re rådgivning
Indtægter VikariatMail
Arbejds markeds politis ke projekter / analys er
I alt

1.098

22.000

0

220.046

246.000

250.387

-2.515

0

0

0

41.000

0

2.875.729

3.694.000

3.017.042
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6

Løn, pension m.v.
Lønninger

9.864.833

9.624.239

P ens ions omkostninger

1.394.773

1.371.614

58.372

78.587

Omkostninger til social sikring

11.317.978 11.074.440

I alt
Antal beskæftigede omregnet til heltid (eks I. S tudentermedhjælpere)
7

12

194.101

546.224

Finansielle poster
Renter fra Aktions fonden
Øvrige finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Kurs regulering værdipapirer

mat./Inv.

49.981

85.986

-32.083

-18.982

-143.929

227.155

68.070

840.383

I alt

8

13

Aktie

Anlægsaktiver
Anskaffelsessum primo

363.393

499.800

Afgang i årets løb

0

0

Tilgang i årets løb

0

646.000

363.393

1.145.800

Ops k rivninger primo

0

1.905.545

Afgang i årets løb

0

0

Anskaffelsessum ultimo

Årets ops k rivninger/væ rdireguleringer

0

-143.929

Opskrivninger ultimo

0

1.761.616

-295.304

0

0

0

Af-og nedskrivninger primo
Afgang i årets løb
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Bogført værdi ultimo

-68.089

0

-363.393

0

0

2.907.416

19

tions fonden
9

Finansielle anlægsaktiver
Ans kaffels es s um primo

200.000

28.006.691

38.633

Anskaffelsessum ultimo

200.000

28.006.691

38.633

Opskrivning primo

558.096

1.919.544

5.013

2.765

-920.372

-240

Resultat ultimo

560.861

999.172

4.773

Bogført værdi ultimo

760.861

29.005.863

43.406

Årets resultat

Kapitalandele vedrører Service 2 ApS; andel 25%

10

Egenkapital
16.514.402 12.484.148

Primo

0

Æ ndrind som følge af ændret regns kabs praksis
Korrigeret egenkapital 1. januar 2017

34.919

Årets resultat
Egenkapital ultimo

558.096

16.514.402 13.042.244

3.472.158

16.549.321 16.514.402

Egenkapitalen fordeles således:
Overført resultat

865.000

1.200.000

Res er

560.861

558.096

for nettoopskrivning efter indre xrærdis metode

Egenkapital ultimo

11

15.123.460 14.756.306

Henlagt reserve til fremtidig IT-inves tering

16.549.321 16.514.402

Eventualforpligtelser
Forbundet har indgået en lejeaftale, hvor der er 7 år tilbage. Den årlige leje udgør 660 t.kr.
Forbundet har indgået en s amarbejds aftale, hvor der er 3 år tilbage. Den årlige udgift udgør anslået 2.650 t.kr.
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Resultat Aktionsfonden
1111~W

Budget 2018 R egns kab 2017

1.600.757
0

1.997.000
-420.000

1.561.715
-148.977

-100.000

Bruttoindtjening

1.500.757

-100.000
1.477.000

-100.000
1.312.738

-73.057
-1.792.786

-42.000
-1.170.000

-365.086

265.000

-56.230
-1.170.000
86.508

-555.708
-920.794

-220.000
45.000

-117.513
-31.005

422

-200.000

-55.921

Årets resultat

-920.372

-155.000

-86.926

Årets resultat disponeres således
Overført til egenkapitalen

-920.372

Andre eksterne omkostninger
Tils kud overført til B F 's drift
Resultat før finansielle poster
12

R egns kab 2018

Lejeindtægter
Direkte omkostninger
Indretning lejede lokaler

F ina ns ielle pos ter
Årets resultat før skat
Skat

-86.926
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Balance Aktionsfonden pr. 31.12.2018
AKTIVER
Anlægsaktiver
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
29.506.621

29.506.621

700.000

800.000

Værdipapirer

11.551.781

12.005.126

Anlægsaktiver i alt

41.758.402

42.311.747

39.199

175.495

13 Forbunds hus
Indretning af lejede lokaler
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender
Likvider

291.220

252.539

Omsætningsaktiver i alt

330.419

428.034

42.088.821

42.739.781

29.005.863

29.926.235

12.246.154

11.823.758

29.865

58.962

Aktiver i alt
PASSIVER
14 Egenkapital
Gæld
Mellemregning B ibliotekarforbundet
Henlæggels er indretning

806.939

787.258

0

143.568

Gæld i alt

13.082.958

12.813.546

Passiver i alt

42.088.821

42.739.781

Deposita
Skat

15 E ventualforpligtels er
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Noter til Aktionsfonden

12

Finansielle poster
Renter til B ibliotekarforbundet
Øvrige finansielle omkostninger
F inans ielle indtægter
Kurs regulering værdipapirer

13

-194.101

-546.224

0

0

339.809

180.057

-701.416

248.654

-555.708

-117.513

Forbundshus
Anskaffelsessum primo

29.506.621

Tilgang i årets løb

0

Afgang i årets løb

0

Anskaffelsessum ultimo
Af- og nedskrivninger primo

29.506.621
0

Årets af- og nedskrivninger

0

Af- og nedskrivninger ultimo

0

Bogført værdi ultimo

29.506.621

Kontant ejendoms værdi 20.400.000 kr. (2017: 20.400 t. kr.)

14

Egenkapital
P rimo
Årets resultat
Overført resultat ultimo

15

29.926.235

30.013.161

-920.372

-86.926

29.005.863

29.926.235

Eventualforpligtelser
Der er udstedt ejerpantebrev 30.000 t.kr. i ejendommen matr. Nr. 48E, Frederiks berg.
E jerpantebrevet er lagt som s ikkerhed for B ibliotekarforbundets kassekredit.
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Resultat, balance og noter Døssingfonden

Bidrag B ibliotekarforbundet
Døs s ingpris en
Resultat før finansielle poster

16

2018

2017

25.000

0

-25.000

0

0

0

Finansielle udgifter

-240

-322

Årets resultat før skat

-240

-322

0

0

-240

-322

-240

-322

Likvider

43.406

43.646

Omsætningsaktiver i alt

43.406

43.646

Aktiver i alt

43.406

43.646

Egenkapital

43.406

43.646

Passiver i alt

43.406

43.646

-240

-322

Skat
Årets resultat
Årets resultat disponeres således

Overført til egenkapitalen

Aktiver:
Oms æ tnings aktiver

Passiver
17

18

Finansielle omkostninger
R enteomkostninger

Gebyrer bank
Finansielle omkostninger i alt

19

0
-322

43.646

43.968

Egenkapital

Primo
Årets res ultat
Egenkapital ultimo
20

0
-240

-240

-322

43.406

43.646

Anvendt Regnskabspraksis
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Regnskaberne for Bibliotekarforbundet, Aktionsfonden og Døssingfonden er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Regnskaberne er endvidere udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelse for virksomheder i regnskabsklasse A.
Årsregnskabet for 2018 er aflagt i DKK.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i
det historiske kostprisprincip.
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
forbundet og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles
pålideligt.

Modtagne tilskud medtages i regnskabsåret ved
indbetalingen.

Øvrig nettoomsætning
Øvrige omsætning indregnes i takt med at der er
sket levering og risikoovergang.

Omkostninger
Omkostninger indeholder personaleomkostninger
der omfatter alle forbundets lønomkostninger til
ledelse og medarbejdere og omkostningsføres i
takt med, at medarbejdere optjener retten til vederlaget.
Herudover indeholder omkostninger alle øvrige
direkte omkostninger som er med til at generere
forbundets indtægter.

Afskrivninger og nedskrivninger
Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som er:
,
Medlemssystem
ESDH system
Større anskaffelser af driftsmateriel, inventar og software
Indretning udlejede lokaler

5
5
3
10

Mindre anskaffelser driftsføres med det samme.
Der afskrives ikke på ejendommen, Lindevangs
Alle 2, da denne ikke skønnes at undergå varig
værdiforringelse. Ejendommen vedligeholdes
løbende.
Afskrivninger og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger.
Restværdien revuderes årligt.

Kontingenter
Opkrævningsperioden for medlemskontingenter
følger kalenderåret. Indbetalinger, der er modtaget sidst på året, og som vedrører det følgende år
periodiseres.

Modtagne tilskud

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af
lineære afskrivninger. Der afskrives ikke på ejendomme, da disse ikke skønnes at undergå værdiforringelse. Ejendommene vedligeholdes løbende.
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Er en skønnet markedsværdi for ejendommene
væsentlig fra kostprisen, reguleres til den skønnede værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller
tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller
tab.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i
associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til ejere og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder.
Aktionsfonden og Døssingfonden er ikke selvstændige juridiske enheder, men er alene at betragte som dele af Bibliotekarforbundet. Generalforsamlingen besluttede i 2000, at Aktionsfonden

alene skal anvendes til arbejdskampe samt til drift
af Bibliotekarforbundets hus.
Kapitalandele i Aktionsfonden og Døssingfonden
optages i Bibliotekarforbundets regnskab til den
regnskabsmæssige indre værdi. Resultaterne af
disse fonde indregnes ikke i resultatopgørelsen.
Aktier og investeringsbeviser optages til kursværdi
pr. balancedagen.
Realiserede og urealiserede kursreguleringer på
værdipapirer føres under finansielle poster i resultatopgørelsen i de enkelte delregnskaber.
Egenkapital
På egenkapitalen er der via resultatdisponeringen
henlagt omkostninger til særlige projekter, der er
besluttet igangsat. Derhenlægges til forventede
omkostninger til sådanne projekter.
Skatteforhold
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle
skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen, med den del, der kan henføres til
årets resultat og direkte på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.
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