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Indledning 
Denne årsrapport for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) er udarbejdet i hen-
hold til retningslinjerne i Finansministeriets aktstykke, Akt 63 11/12 2002.  
 
DNLB blev pr. 1. oktober 2005 sammenlagt med Det Kongelige Bibliotek til et nyt fælles bibliotek: Det 
Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Sammenlægningen af be-
villinger og regnskab skete dog først på finansloven for 2006, hvor der blev oprettet ny hovedkonto til 
den sammenlagte institution.  
 
Denne årsrapport dækker alene 2005-regnskabet for DNLB og den ”gamle” hovedkonto, som var knyt-
tet til institutionen, § 21.31.15. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. Sammenlægningen 
og dens perspektiver kommenteres dog i beretningen under afsnittet om forventninger til det kommende 
år. 
 
1. Beretning 
 
1.1. Mission, vision og hovedopgaver 
 
Mission 
DNLB er Københavns Universitets hovedbibliotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige 
fakulteter og Danmarks hovedfagbibliotek inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Biblio-
teket varetager ligeledes kulturarven inden for sine fagområder og er endvidere en forsknings-
institution, der i henhold til L 244 1996 udfører forskning inden for egne fagområder og i 
mindre omfang inden for biblioteks- dokumentations- og informationsvidenskab. 
 
Vision 

DNLB har den til enhver tid bedste og fagligt mest relevante samling af natur- og lægeviden-
skabelig litteratur og formidler samlingen til brugerne på et højt kvalificeret niveau. 

 
Adgangen til og formidlingen af forskningslitteraturen er en af nøglerne til Danmarks fremti-
dige konkurrenceevne og med ovenstående vision ønsker DNLB at illustrere vigtigheden af, at 
institutionen som et forskningsbibliotek har den litteratur, som forskerne til hver en tid efter-
spørger, og at brugerne altid får en høj, faglig og velkvalificeret service leveret af husets fag-
uddannede medarbejdere. Materialet skal endvidere være i en bevaringsmæssig forsvarlig 
stand. 
 
Hovedopgaver 
DNLB har følgende fire hovedformål1: 
 

                                                 
1 Kulturministeriets tre største forskningsbiblioteker, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og 
DNLB  har fælles formålsopdelt budget. 
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Universitetsbiblioteksfunktionen 
Bibliotekets vigtigste opgave er at varetage funktionen som Københavns Universitets hovedbib-
liotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter, hvor DNLB anskaffer, registrerer, 
bevarer og formidler samlingerne. Biblioteket tilbyder biblioteksbetjening med adgang til bøger 
og tidsskrifter, informations- og referencesamlinger og pc’ere med elektroniske litteratursøgesy-
stemer og Internet. Biblioteket tilbyder endvidere brugeruddannelse, udførelse af referenceop-
gaver, vejledning fra bibliotekets medarbejdere og et effektivt udlånssystem.  
 
Nationalbiblioteksfunktion 
DNLB varetager nationale opgaver som Danmarks hovedfagbibliotek inden for natur- og sund-
hedsvidenskaberne og bevarer kulturarven inden for sine fagområder. Som hovedfagbibliotek 
har DNLB pligt til at anskaffe, registrere, bevare og formidle informations- og dokumentati-
onsmateriale i form af specielt udenlandsk faglitteratur for at sikre at samlingen også dækker 
fremtidige forskningsbehov. Som ansvarlig for kulturarven søger DNLB primært at bevare og i 
et vist omfang at supplere den gamle samling inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Den 
gamle samling, som daterer sig helt tilbage til 1400-tallet, er en unik samling af bøger og tids-
skrifter og plancheværker, som også internationalt set hører til de bedste. 
 
Kultur 
I tilknytning til Nationalbiblioteksfunktionen gennemfører DNLB forskellige kulturelle aktivite-
ter med henblik på en mere populær formidling af den kulturarv, som biblioteket er ansvarlig 
for.  
 
Forskning 
DNLB er en forskningsinstitution, der i henhold til Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning 
ved arkiver, biblioteker og museer mv., under Kulturministeriet udfører forskning inden for 
universitetsfagene på det natur- og sundhedsvidenskabelige fagområde (den fagrelaterede forsk-
ning) samt inden for det biblioteksfaglige og det informationsvidenskabelige område (den 
biblioteksrelaterede forskning). 
 
1.2. Årets finansielle resultater  
Tabel 1 viser årets finansielle resultat såvel omkostningsbaseret som udgiftsbaseret.  
 
Som det fremgår, er det omkostningsbaserede resultat på 71,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end 
det udgiftsbaserede nettoresultat på 71,4 mio. kr. Differencen beror på forskellen mellem de udgiftsba-
serede og omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Der er nærmere redegjort for forskellene mellem 
de to resultatbilleder i afsnit 3. 
 
Det ses endvidere af tabel 1, at biblioteket udgiftsbaserede resultat udviser et underskud på 2,7 mio. kr. i 
forhold til bevillingen. Underskuddet hidrører fra et planlagt merforbrug under ordinær virksomhed, 
som er finansieret af opsparingen fra tidligere år.  
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Det fremgår også, at biblioteket primo 2006 har en videreførsel på  4,1 mio. kr. Bibliotekets opsparing 
før bevillingsafregningen var på 6,5 mio. kr. ved udgangen af 2005. I bevillingsafregningen for 2005 
blev der imidlertid indarbejdet et bortfald på 2,4 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om 
disponering af videreførsel fra 2005 til 2006.  
 
DNLB’s videreførsel pr. ultimo 2005 er disponeret sammen med videreførslen i Det Kongelige Biblio-
teks regnskab. Den samlede videreførsel for de 2 tidligere institutioner er reserveret til elektronisk og 
fysisk bevaring samt materialebevilling til universitetsbiblioteket. Endvidere indgår der hensættelser til 
afskedigede tjenestemænd, og endelig er dele af videreførslen disponeret til en række IT-investeringer, 
herunder investeringer i sammenlægning af de 2 institutioners biblioteksfaglige og administrative IT-
systemer. 
 
Biblioteket betragter regnskabsresultat i 2005 som tilfredsstillende. Det delvise bortfald af opsparingen i 
bevillingsafregningen har imidlertid virkninger i 2006 for de aktiviteter, som størstedelen af opsparin-
gen var øremærket til. Samtidig skærper det kravene til den økonomiske styring af sammenlægningen af 
Det Kongelige Bibliotek og DNLB, hvor der ikke er bevilget ekstra midler til fusionsomkostninger.  
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Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal
Omkostningsbaseret resultat
1000 kr.
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 3.167
Ordinære driftsomkostninger 74.777

Heraf personaleomkostninger 30.276
Andre driftsposter, netto 44
Finansielle poster, netto 5
Ekstraordinære poster, netto 0
Årets resultat (ekskl. bevillinger) 0 -71.659
Udgiftsbaseret resultat
1000 kr.
Indtægter (regnskab) 3.167 0
Udgifter (regnskab) 74.517 0
Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -71.350
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 68.700
Indtægtsbevilling, inkl. TB 0
Udgiftsbevilling, inkl. TB 0
Årets resultat (inkl. bevillinger) -2.650 0
Til videreførsel 4.137 0

Balance
1000 kr.
Anlægsaktiver i alt 81.116

Heraf immaterielle anlægsaktiver 220
Heraf materielle anlægsaktiver 80.896

Omsætningsaktiver i alt 15.438
Aktiver i alt 96.554
Egenkapital 87.549
Hensatte forpligtigelser 0
Langfristet gæld i alt 0
Kortfristet gæld i alt 9.005
Passiver i alt 96.554

Status pr. 
31.12.2005

Regnskab 2005

Driftsbevilling Anlægsbevilling

 
 
 
 
1.3. Årets faglige resultater 
Medio 2005 besluttede Kulturministeriet, at DNLB og Det Kongelige Bibliotek skulle sammenlægges 
pr. 1. januar 2006 til ét samlet bibliotek med navnet Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Kø-
benhavns Universitetsbibliotek. Denne beslutning betød bl.a., at DNLB og Det Kongelige Biblioteks 
universitetsbiblioteksfunktion blev gendannet som ét samlet Københavns Universitetsbibliotek (KUB). 
 
En stor del af bibliotekets personalemæssige ressourcer er derfor blevet anvendt til at arbejde for en 
vellykket sammenlægning. Samtidig har biblioteket også skulle opfylde de fastlagte mål i både resultat-
kontrakten og i Klare mål. Dette har medført en betydelig arbejdsbyrde for institutionens medarbejdere. 
Sammenlægningen har også medført, at nogle af resultatmålene er blevet sat i bero eller udskudt, især 
de digitale mål er berørt, da en fælles løsning i den nye organisation er vigtig. Det vil der blive gjort 
nærmere rede for i afsnit 2, Målrapportering. 
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Aktivitetsniveauet har været højt i 2005 og de centrale nøgletal for biblioteket dokumenterer dette. Det 
kan bl.a. nævnes, at også i 2005 steg besøgstallet. Trods den digitale tidsalder har besøgstallet siden 
2003 været stigende og er nu på 214.716 årligt besøgende. Biblioteket har også lyttet til brugernes 
ønsker om flere læse- og arbejdspladser og indrettet endnu flere pladser i 2005. Dette arbejde vil fort-
sætte i KUB-regi i 2006. 
 
Tabel 2. Besøgstal 

Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab
2002 2003 2004 2005 2005

Antal besøgende 160.677 185.152 193.998 195.000 214.716

Bibliotekets udlånstal for 2005 viser det samme mønster som de foregående år. Downloads af elektroni-
ske tidsskrifter er i fortsat kraftig vækst, og i 2005 blev der downloadet 1.306.537 artikler. Det fysiske 
udlån af bøger og især tidsskrifter er – som de tidligere år – faldende. 
 
Tabel 3. Udlånstal

Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab
2002 2003 2004 2005 2005

Fysiske udlån inkl. fornyelser 550.699 514.953 470.000 396.218
Antal downloads 502.279 780.507 1.066.718 1.200.000 1.306.537
I alt 502.279 1.331.206 1.581.671 1.670.000 1.702.755  
 
Netop på grund af det faldende udlån af trykte tidsskrifter har biblioteket i 2005 arbejdet videre med 
opsigelse af dobbeltabonnementer. I august blev der opsagt ca. 800 trykte tidsskrifter (dobbelt abonne-
menter). Opsigelse af dobbeltabonnementer er en løbende proces, og arbejdet vil fortsætte i 2006 i 
KUB-regi. 
 
Biblioteket fik en særbevilling i 2003-2005 til at digitalisere dele af den kulturarv, som biblioteket 
forvalter. Dette arbejde er afsluttet i 2005. Resultatmålet med digitalisering af 100.000 sider er gennem-
ført. I første halvdel af 2005 arbejdede en projektgruppe (forprojekt) med at finde det bedst egnede 
fremvisningsværktøj til at formidle de digitaliserede sider på bibliotekets hjemmeside. Arbejdet blev 
imidlertid sat i bero ved sammenlægningen, da der skal findes fælles løsning i den nye institution. 
 
De fysiske rammer er blevet forbedret for lånerne. Biblioteket har bl.a. indrettet et nyt udlån med mo-
derne og digitale faciliteter, arbejdspladser og væresteder. Nu har lånerne også mulighed for selv at 
afhente bestilt materiale og bestille en bibliotekar. Endvidere har biblioteket med digitaliseringen af 
rummet forsøgt at synliggøre alle de ydelser, som biblioteket kan bistå med. 
 
1.4. Forventninger til det kommende år  
Kulturministeriet besluttede i juni 2005 at sammenlægge DNLB og KB. Sammenlægningen førte til 
dannelsen af institutionen: ”Det Kongelige Bibliotek. Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbib-
liotek”. Formålet med sammenlægningen var at sikre, at biblioteksbetjeningen af Københavns Universi-
tet udføres ud fra et helhedshensyn, hvor  ydelserne udvikles i takt med universitetets udvikling og 
behov. Desuden er det forventningen, at den forøgede volumen i den nye institution - målt i forhold til 
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de to tidligere institutioner – vil gøre det muligt at gennemføre kvalitetsforbedringer såvel i forhold til 
universitetsbiblioteksopgaverne og nationalbiblioteksopgaverne som inden for fællesfunktionerne. 
  
Sammenlægningen trådte i kraft 1. oktober 2005 og blev rent finanslovsmæssigt gennemført med virk-
ning fra 1. januar 2006. De to tidligere institutioners bevillinger er på finansloven blevet sammenlagt og 
udgør det økonomiske grundlag for den nye institution.  
 
Som Nationalbibliotek er det den nye institutions formål at forvalte og bevare de nationale hovedsam-
linger af både dansk og udenlandsk oprindelse, at foretage en så vidt mulig fuldstændig samlingsopbyg-
ning dels via pligtaflevering og dels via egne supplerende anskaffelser, at forske inden for bibliotekets 
opgaver, funktioner, fag og samlinger og at formidle viden og oplevelser inden for den del af landets 
kulturarv, som biblioteket har ansvaret for.  
 
Som Københavns Universitetsbibliotek er det den nye institutions formål at være hovedbibliotek for 
Københavns Universitet, at levere faglig og videnskabelig biblioteksservice til brug for forskning og 
undervisning og at stille informationsressourcer til rådighed for borgere og erhvervslivet. 
 
Den nye institution overtager de opgaver og forpligtelser, som de to tidligere institutioner havde for 
2006, bl.a. de tidligere institutioner resultatkontrakter, som begge går ind i det 4. og afsluttende år. Som 
supplement til de to resultatkontrakter er der for 2006 indgået en fusionsaftale, hvor der er fastsat en 
række mål for fremdriften i sammenlægningen af de to universitetsbiblioteker. 
 
Institutionens udfordring for 2006 består i at få fuldført sammenlægningen af den nye institutions fæl-
lesfunktioner (dvs. administration, bygningsdrift, interne service, sikring og IT), at videreudvikle et 
fokuseret nationalbibliotek og at gennemføre en effektiv sammenlægningen af de to universitetsbiblio-
teker til brugernes tilfredshed. 
 
For den nye institution skal der i 2006 forhandles en resultatkontrakt for perioden 2007 – 2010. Her vil 
mission, vision og strategiske mål for den kommende 4-års periode blive fastlagt. 
 
 
 
1.5. Oversigt over hovedkonti  
 
Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: 
kontonummer hovedkontonavn 
21.31.15 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 
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2. Målrapportering 
 
2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse  
 
Indsatsområde/     Målopfyldelse   

hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer 
a1. Øget bru-
gerorientering 

Opfyldelse af konkrete 
initiativer i handlings-
plan 

a. Ny introduk-
tionsfolder for 
de nystartede 
studerende. 

b. Opbygge 
samarbejde 
med studievej-
lederne 

c. Planlægge 
kurser i sam-
arbejde med 
studievejle-
derne 

d. Virtuelle 
hjemmesider 
for Institut for 
Fysiologi og 
Institut for 
folkesundhed 

e. Mere DNLB-
PR via univer-
sitets medier. 

f. Alert-adgang 
til vores ny-
hedsbrev 

g. Samarbejde 
og bistand 
med det nye 
biocenter. 

h. Udbygning af 
accessions-
samarbejdet 
med KU 

2005 a. Opfyldt. 
b. Opfyldt 
c. Opfyldt 
d. Udskudt pga. 
sammenlægningen. 
Afventer fælles 
CMS-løsning i KB-
regi. 
e. Opgivet pga. 
sammenlægningen. 
Opgave overgået til 
Det Kongelige Bibli-
oteks kommunikati-
onskonsulent  
f. Opgivet. Nyheds-
brev nedlagt pga. 
sammenlægningen. 
Opgaven overgået til 
Det Kongelige Bibli-
oteks  kom-
munikationskonsu-
lent. 
g. Opfyldt. Arbejdet 
følges tæt via biblio-
tekets medarbejder, 
som er udstationeret 
til stedet. 
h. Udskudt pga. 
sammenlægningen.  
i. Opfyldt. Pga. 
sammenlægningen er 
der oprettet fælles 
licenser på det områ-
der hvor det er rele-
vant og økonomisk 
forsvarligt. 

a. 100 % 
b. 100 % 
c. 100 % 
d. 0 % 
e. 0 % 
f. 0 % 
g. 100 % 
h. 0 % 
i. 100 % 
I alt 56 
% 

a. Der er 
skønsmæssigt 
anvendt i alt 
40 timer til 
intern koordi-
nering og 
17.615 kr. på 
tekstforfatter 
og trykning.  
b. Der er 
skønsmæssigt 
anvendt 25 
timer til 
møder mv. 
internt og 
med Køben-
havns Uni-
versitet. 
c. Der er 
skønsmæssigt 
anvendt 100 
timer til 
møder internt 
og med 
Københavns 
Universitet. 
g. Der er 
skønsmæssigt 
anvendt 148 
timer til 
møder internt 
og med det 
nye biocenter.
i. Der er 
skønsmæssigt 
anvendt 37 
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Indsatsområde/     Målopfyldelse   
hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer 

i. Samarbejde 
med KB om 
grænsefagenes 
lånebehov 

timer på 
møder. 
 
 

a2. Øget bru-
gerorientering 

To udviklingsprojek-
ter på web’en 

1. Opbygning af 
faglige websi-
der 

2. Integration af 
digitaliseret 
materiale på 
web’en. 

2005 a. Opfyldt. 
b. Udskudt pga. 
sammenlægnin-
gen.   

50 % a. 207 interne 
timer på 
definition, 
kravspecifika-
tion og im-
plementering. 
b. Inden 
sammenlæg-
ningen blev 
en realitet 
blev der 
anvendt 480 
timer (intern 
tid i projekt-
gruppe) samt 
25.000 kr. på 
øvrig drift til 
forprojekt.  

a3. Øget bru-
gerorientering 

Ekstern evaluering af 
web’en 

2005 Opfyldt. Usability 
test gennemført. 
Testpersoner var 
DNLB’s brugere: 
studerende/forskere 
ved Københavns 
Universitet. 
Rapport og hand-
lingsplan udarbejdet. 

100 % Der er 
skønsmæssigt 
anvendt 158 
timer (intern 
tid) på at 
gennemføre 
evalueringen. 

a4. Øget bru-
gerorientering 

Antallet af downloads 
skal være over 
500.000 om året 

2005 Opfyldt. I 2005 var 
antallet af downloads 
1.304.363. 

100 % DNLB har 
anvendt 
16.115.260 
kr. til køb af 
elektroniske 
licencer.  
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Indsatsområde/     Målopfyldelse   
hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer 

b1. Fysisk og 
elektronisk 
kulturarv 

Digitalisering af i alt 
100.000 sider  

2004 
og 
2005 

Opfyldt. 102.708 
sider er blevet digita-
liseret i 2004-2005. 
I afsnit 2.2. vil der 
blive gjort rede for 
projektet. 

100 % Der er an-
vendt 1,5 
årsværk til 
opgaven samt 
113.702 kr. 
på øvrig drift.

b2. Fysisk og 
elektronisk 
kulturarv 

Behandling af min. 
1.000 enheder om året 

2005 Opfyldt. 1.004 enhe-
der er blevet behand-
let 

100 % Der er an-
vendt 1,4 
årsværk til 
opgaven samt 
0,1 mio. kr. 
på øvrig drift. 

c1. Materialean-
skaffelser 

Antallet af aktive 
lånere skal overstige 
11.000 om året 

 Målet er ikke retvi-
sende for benyttelsen 
af DNLB. Det er 
aftalt med Kulturmi-
nisteriet, at det udgår.

  

c2. Materialean-
skaffelser 

Materialekontoen 
reduceret maksimalt 
med 10 % i kontrakt-
periode 

Hvert 
år 

Opfyldt. 
I 2003 anvendte 
DNLB 28,1 mio. kr., 
i 2004 27,0 mio. kr. 
og i 2005 30,9 mio. 
kr. 
Der er i 2005 ikke 
ske en reduktion af 
materialebevillingen. 

100 % Materiale- 
kontoen var i 
2005 på 
30.929.967 
kr.  
 

c3. Materialean-
skaffelser 

Afrapportering af 
benyttelsesmønsteret 
for bøger 

2005 Ikke opfyldt. Rapport 
er ikke udarbejdet, 
men indgår som et 
projekt i Det Konge-
lige Biblioteks IT-
afdeling. 

0 % Der er an-
vendt 2,8 
mio. kr. på 
bøger. 

c4. Materialean-
skaffelser 

Afrapportering af 
benyttelsesmønsteret 
for trykte tidsskrifter 
(dobbelt abonnement) 

2005 Opfyldt. I afsnit 2.2. 
vil der blive gjort 
rede for proceduren 
for opsigelse af 
dobbeltabonnemen-
ter. 

100 % Der er an-
vendt 1,3 
mio. kr. på 
trykte tids-
skrifter som 
også haves 
elektronisk. 
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2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål  
a. Digitaliseringsprojeket (UMTS-midler) som er afsluttet i 2005. 
Biblioteket blev i perioden 2003-2005 tildelt i alt 2,0 mio. kr. til digitalisering af bibliotekets kulturarv. 
Resultatmålet var, at der i perioden blev digitaliseret i alt 100.000 sider. Dette mål er opfyldt. Bibliote-
ket arbejdede primo 2005 med et forprojekt, hvis opgave var at finde et egnet formidlingsværktøj. 
Arbejdet blev imidlertid sat i bero, da sammenlægningen med Det Kongelige Bibliotek blev en realitet. 
Opgaven er nu overgået til Nationalbiblioteket i den nye institution, som arbejder på at finde én samlet 
digital løsning. 
 
Den økonomiske oversigt over brugen af midlerne ser således ud: 
 
Tabel 4. Digitaliseringsprojekt 
Forbrug 2003 2004 2005 
Antal årsværk 0,25 1 1,5
Årsværk i mio. kr. 0,1 0,4 0,6
Øvrig drift i mio. kr. 0,2 0,2 0,1

Udgift i alt 0,3 0,6 0,7
 
b. Benyttelsesmønter for trykte tidsskrifter (dobbelt abonnement). Opsigelse af de trykte tidsskrif-
ter i 2005. 
Det er et krav i resultatkontrakten, at biblioteket abonnerer på tidsskrifter, som bliver benyttet. Bibliote-
ket er derfor i kontraktperioden forpligtet til at undersøge benyttelsesmønsteret for udlånet af trykte 
tidsskrifter, som også haves elektronisk (dobbelt abonnementer). En undersøgelse i 2004 viste, at der 
stort set ikke var udlån i et trykt abonnement, hvis det også fandtes elektronisk. Lånerne foretrækker den 
elektroniske adgang. Der er redegjort nærmere for undersøgelsen i Årsrapport 2004. 
Biblioteket har derfor i 2005 opsagt ca. 800 trykte tidsskrifter (dobbelt abonnementer). Kriterierne for at 
bibeholde et dobbeltabonnement var: 

• Billedkvaliteten i den trykte udgave var bedre end et udskrift fra printeren. 
• Særlige vigtige og centrale tidsskrifter 
• Huller i samlingen af det elektroniske tidsskrift/supplementer til tidsskriftet, som kun haves 

trykt. 
 
Undersøgelser i 2005 har imidlertid vist, at kvaliteten af billedmaterialet ikke er et argument for at 
bibeholde et dobbelt abonnement. Fra 2001 er billedkvaliteten i elektroniske tidsskrifter tilfredsstillende. 
 
Figurerne neden for viser, at den økonomiske gevinst ved opsigelsen allerede er slået igennem i 2005. 
Bestanden af trykte tidsskrifter vil først blive berørt i 2006.  
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
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Fokus på brugen af dobbeltabonnementer vil fortsætte i den nye organisation – Københavns Universitets 
Bibliotek (KUB). 
 
c. Ikke opfyldte mål 
a.1. Ikke opfyldte mål i handlingsplan overfor Københavns Universitet 
Formålet med sammenlægning af Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 
Bibliotek og dannelsen af et samlet universitetsbibliotek (KUB) er netop at øge serviceringen af Køben-
havns Universitet. Nye ledelse, nye ideer, ny organisation og nye opgaver betyder, at visse mål besluttet 
af det ”gamle” bibliotek, bedre kan løses i et andet og nyt regi. Universitetsbibliotekets indsatsområde 
overfor Københavns Universitet vil blive synliggjort i en ny resultatkontrakt med Kulturministeriet.  
 
a.2. Ikke opfyldt mål om integration af digitaliseret materiale på web’en (et af to udviklingsprojekter på 
web’en) 
Første halvdel af 2005 arbejdede DNLB intenst på at finde et egnet fremvisningsværktøj til at formidle 
det digitaliserede materiale på bibliotekets web. Til formålet var der nedsat en projektgruppe. Arbejdet 
blev imidlertid sat i bero, da sammenlægningen blev en realitet. Det Kongelige Bibliotek har et tilsva-
rende projekt, og der arbejdes på at finde en fælles digital løsning. 
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c.3. Ikke opfyldt mål om afrapportering af benyttelsesmønster for bøger 
For at kunne analysere benyttelsesmønsteret for udlånet af bøger skal der trækkes rapporter i biblioteks-
systemet. Denne opgave har været nedprioriteret på grund af andre opgaver i forbindelse med sammen-
lægningen. Biblioteket forventer, at der på ny kan afrapporteres på resultatmålet fra 2006.  
 
2.3. Klare mål  
 
Forskningsbibliotekerne under Kulturministeriet har fastsat ens klare mål for 2005. 
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Opgave Mål Kriterier for 
tilfredsstillen-
de/på vej/ util-
fredsstillende 

Resultat Bedømmelse/ 
kommentar 

Information og 
tilgængelighed 
 

Bibliotek skal 
være åbent i den 
annoncerede 
åbningstid. 

99-100 % / 95-
98 % / under 95 
% 

99,9 %. Tilfredsstillende 

Information og 
tilgængelighed 
 

Hjemmesiden skal 
være oppe 24 
timer i døgnet 

95-100 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

98,5 % Tilfredsstillende 

Information og 
tilgængelighed  
 

Alle relevante op-
lysninger til 
brugerne om 
bibliotekets 
ydelser og service 
skal være 
tilgængelig på 
hjemmesiden. 

100-95 % / 90-
94 % / under 90 
%. 

100 %. Tilfredsstillende  

Information og 
tilgængelighed  

Spørgsmål stillet 
elektronisk fra 
brugerne skal 
være besvaret 
inden 1 dag. 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

95 %* Tilfredsstillende 

Information og 
tilgængelighed  

I åbningstiden 
skal der være 
personale tilstede 
til at vejlede 
brugere som hen-
vender sig 
personligt. 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

100 %. Tilfredsstillende. 

Udlån fra egen 
samling 

Alle trykte nyind-
købte bøger skal 
være klar til udlån 
10 dage efter de 
er modtaget fra 
leverandøren. 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

94,3 %. På vej 

Udlån fra egen 
samling 

Alle trykte nyind-
købte tidsskrifter 
skal være klar til 
udlån 3 dage efter 
de er modtaget fra 
leverandøren. 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

95 %.* Tilfredsstillende 
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Opgave Mål Kriterier for 
tilfredsstillen-
de/på vej/ util-

Resultat Bedømmelse/ 
kommentar 

fredsstillende 
Udlån fra egen 
samling 

Alle bestilte 
trykte bøger skal 
være klar til udlån 
efter annonceret 
tid (annonceret 
via hjemme-
siden). 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

95 %.* Tilfredsstillende 

Udlån fra egen 
samling 

Alle bestilte 
trykte tidskrifter 
(eller kopier af 
tidsskrifter) skal 
være klar til udlån 
efter annonceret 
tid (annonceret 
via hjemmesiden). 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

95 %.* Tilfredsstillende 

Læsesals- 
betjening 

En bestilt bog til 
læsesalen skal 
være klar efter 
annonceret tid 
(annonceret via 
hjemmesiden). 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

95 %.* Tilfredsstillende 

Læsesals- 
betjening 

Læsesalen skal 
være åben i den 
annoncerede 
åbningstid. 

100-95 % / 94-
90 % / under 90 
%. 

99,9 %. Tilfredsstillende 

* Procenten kan ikke beregnes statistisk, da det alene er antallet af bestillere, som er blevet registreret, men biblioteket har efterlevet de nye 

servicekrav internt. KUB vil i 2006 forsøge at indarbejde et mere ”målsikkert” værktøj – evt. ved stikprøve. 
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3. Regnskab 
Tabellerne i dette afsnit indeholder ikke budgettal for 2006 på grund af sammenlægning af DNLB og 
Det Kongelige Bibliotek. Bevillingerne på 21.31.15. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblio-
tek er på finansloven for 2006 overført til den nye institutions hovedkonto. 
 
3.1. Anvendt regnskabspraksis  
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har 
opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabs-
principper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet. 
 

• reoler bunkes og afskrives efter dispensation fra Økonomistyrelsen lineært over 10 år. 
 
For nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se endvidere bilag. 
 
3.2. Resultatopgørelse  
Tabel 5 viser Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks  resultatopgørelse efter omkostnings-
principper. Som det fremgår, er der tale om et resultat på –71.7 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. højere end 
det udgiftsbaserede resultat. Differencen skyldes forskellen i regnskabsprincipper og forklares nærmere 
i omregningstabellen nedenfor (tabel 7). 
 
Ordinære indtægter 
Ordinære indtægter omfatter salg af varer og tjenesteydelser, hvor de største aktiviteter er dokumentle-
vering fra biblioteks samlinger og kursusvirksomhed.  
 
Ordinære driftsomkostninger 
Materialeindkøbet udgør 30,9 mio.kr. af forbrugsomkostningerne og er dermed den største enkeltpost. 
 
Personaleomkostninger består hovedsagelig af løn- og pensionsomkostninger. 
 
Afskrivningerne er især knyttet til bibliotekets bygninger og installationer.  
 
Andre driftsposter 
Andre driftsposter dækker over tab på debitorer primært i forbindelse med erstatningssager vedrørende 
bortkommet biblioteksmateriale. 
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Tabel 5. Resultatopgørelse, note 1
Regnskab Budget

1000 kr. 2005 2006
Ordinære driftsindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser 2.521 0
Tilskud til egen drift 7 0
Øvrige driftsindtægter 639 0
Gebyrer 0 0
Ordinære driftsindtægter i alt 3.167 0

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre 0 0
Forbrugsomkostninger 0 0
Husleje 43 0
Andre forbrugsomkostninger 38.346 0
Forbrugsomkostninger i alt 38.389 0
Personaleomkostninger
Lønninger 28.370 0
Pension 3.993 0
Lønrefusion 2.087 0
Andre personaleomkostninger 0 0
Personaleomkostninger i alt 30.276 0
Andre ordinære driftsomkostninger 4.034 0
Af- og nedskrivninger 2.078 0
Ordinære driftsomkostninger i alt 74.777 0

Resultat af ordinær drift -71.610 0

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter 0 0
Andre driftsomkostninger 44 0
Resultat før finansielle poster -71.654 0

Finansielle poster
Finansielle indtægter -3 0
Finansielle omkostninger 2 0
Resultat før ekstraordinære poster -71.659 0

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter 0 0
Ekstraordinære omkostninger 0 0
Årets resultat -71.659 0

Supplerende 
note
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3.3. Balance  
Balancen i tabel 6 viser Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks aktiver og forpligtelser ved 
udgangen af 2005 i forhold til åbningsbalancen fra årets begyndelse. 
 

Aktiver Åbnings-
balance

Regnska
b 2005

Passiver Åbnings-
balance

Regnskab 
2005

Anlægsaktiver: Egenkapital i alt, note 4 86.080 87.549
Immaterielle anlægsaktiver, 
note 2

Hensættelser
0 0

Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 0 141

Langfristede gældsposter:

Erhvervede koncenssioner, 
patenter m.v. 261 79

Prioritetsgæld
0 0

Udviklingsprojekter under 0 0 Anden langfristet gæld 0 0
Immaterielle 
anlægsaktiver i alt 261 220

Statsgæld
0 0

Materielle anlægsaktiver,      
note 3

Langfristet gæld i alt
0 0

Grunde, arealer og 
bygninger 80.215 79.626

Kortfristede gældsposter:

Infrastruktur
0

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 7.050 4.689

Produktionsanlæg og 36 29 Anden kortfristet gæld 2.088 118
Transportmateriel 0 60 Skyldige feriepenge 4.245 4.198
Inventar og IT-udstyr

961 1.182
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 0 0

Igangværende arbejder for 
egen regning 0 0

Periodeafgrænsningsposter
0 0

Materielle anlægsaktiver i 
alt 81.212 80.896

Kortfristet gæld i alt
13.383 9.005

Finansielle anlægsaktiver
0 0

Gæld i alt
13.383 9.005

Anlægsaktiver i alt 81.473 81.116
Omsætningsaktiver:

Varebeholdning 0 0
Tilgodehavender 17.913 15.371
Værdipapirer 0 0
Likvide beholdninger 77 67
Omsætningsaktiver i alt 17.990 15.438
Aktiver i alt 99.463 96.554 Passiver i alt 99.463 96.554

Tabel 6: Balance (1000 kr.)

 
Balancens oplysninger er uddybet i note 2 til 4 (bilag 1).  
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3.4. Omregningstabel 
Tabel 7 viser, hvordan man kommer fra det omkostningsbaserede resultat til det udgiftsbaserede resul-
tat. 
 
Tabel 7: Omregningstabel 1.000 kr.

Årets omkostningsbaserede resultat -71.659
- Afskrivninger 2.078
- Nedskrivninger 0
- Ændringer i hensættelser 0
+ Afskaffelser -1.721
+/- Lagerregulering 0
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 0
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt
overarbejde)

-48

+/- Periodiseringer 0
- Tab på debitor 0
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af
aktiver

0

Årets nettoudgifter -71.350  
 
3.5. Bevillingsregnskab  
Tabel 8 viser Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks udgiftsbaserede regnskab sammen-
holdt med bevillingen. 
 
Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)

Regnskab Budget
2004 2005

Udgifter 69.458 71.500 74.517 -3.017 0
Indtægter 3.428 2.800 3.167 -367 0
Resultat, brutto -66.030 -68.700 -71.350 2.650 0
Bevilling, netto 67.500 68.700 68.700 0 0
Resultat, netto 1.470 0 -2.650 2.650 0

Regnskab 
2005

Difference Budget 
2006

 
 
Som det fremgår af regnskabet, er det samlede nettoresultat et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til 
bevillingen. Dette er sammensat af et merforbrug på 4,0 mio. kr. på ordinær drift og en merindtægt på 
1,3 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed. 
 
3.6. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat  
Tabel 9 viser bibliotekets bevillingsafregning 2005 for driftsbevillingen, mens tabel 10 viser det akku-
mulerede resultat. 
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Tabel 9. Bevillingsafregning for 2005

1000 kr. Bevilling Regnskab
Årets 

overskud

Disposition, 
oversk. der 
bortfalder

Akkumulere
t oversk. til 
videreførsel

Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling
Lønsum 31.400 29.242 2.158 0 82
Øvrig drift 37.300 42.108 -4.808 0 4.056
I alt 68.700 71.350 -2.650 0 4.138  
 
Tabel 10: Akkumuleret resultat 2005
1000 kr. Årets Ultimo 
Hovedkonto resultat 2005
21.31.15 7.694 7.717 9.187 -2.650 4.138

Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004

 
 
Som det fremgår, var opsparingen primo 2005 på 9,2 mio. kr. Med årets resultat på –2,7 mio. kr. reduce-
redes den til 6,5 mio. kr. ved udgangen af 2005. I bevillingsafregningen blev der imidlertid indarbejdet 
et bortfald på 2,4 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om disponering af videreførsel fra 
2005 til 2006. Opsparingen primo 2006 er derfor reduceret til 4,1 mio. kr.  
 
Biblioteket betragter regnskabsresultat i 2005 som tilfredsstillende. Det delvise bortfald af opsparingen i 
bevillingsafregningen har imidlertid virkninger i 2006 for de aktiviteter, som størstedelen af opsparin-
gen var øremærket til. Samtidig skærper det kravene til den økonomiske styring af sammenlægningen af 
DNLB og Det Kongelige Bibliotek, hvor der ikke er bevilget ekstra midler til fusionsomkostninger. 
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4. Påtegning 
 
 
København den    . marts 2006 
Det Kongelige Bibliotek 
 
 
_________________________  
Erland Kolding Nielsen 
 
 
Kulturministeriet godkender herved Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks årsrapport for 
perioden 1. januar til 31. december 2005. 
 
Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 
63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er 
kravene i regnskabsbekendtgørelsen § 35 opfyldt. 
 
 
København den      . april 2006 
 
 
 
Karoline Prien Kjeldsen 
Departementschef 
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5. Bilag 
 
Bilag 1. Noter til regnskabet 
 
Note 1: Personaleomkostninger

Antal årsværk 97 94 92 92 0
Tilgang af medarbejdere 6 7 4 8 0
Afgang af medarbejdere 10 10 5 8 0

Budget 
2006

Regnskab 
2002

Regnskab 
2003

Regnskab 
2004

Regnskab 
2005

 
Note 2: Immaterielle anlægsaktiver
1000 kr.

Kostpris pr. 31.12.2004 589 0 589
Primokorrektioner og flytning 
ml. bogføringskredse 0 0

Kostpris pr. 1.1.2005 (før afskr.) 589 0 589
Tilgang 0 90
Afgang 0 0
Kostpris pr. 31.12.2005 589 90 679
Akk. afskrivninger 449 10 459
Akk. nedskrivninger 0 0
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2005 449 10 459
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2005 141 79 220
Årets afskrivninger 121 10 131
Årets nedskrivninger 0 0

0

90
0

0

0
Årets af- og nedskrivninger 121 10 131
Afskrivningsperiode/år 5 3

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, 
licenser mv.

I alt
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Note 3: Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 31.12.2004 80.403 36 0 1.162 81.601
Primokorrektioner og flytning 
ml. bogføringskredse 0 0 0 0 0
Kostpris pr. 1.1.2005 (før 
afskr.) 80.403 36 0 1.162 81.601
Tilgang 797 0 68 766 1.631
Afgang 0 0 0 0 0
Kostpris pr. 31.12.2005 81.200 36 68 1.928 83.232
Akk. afskrivninger 1.574 7 8 746 2.336
Akk. nedskrivninger 0 0 0 0 0
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2005 1.574 7 8 746 2.336
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2005 79.626 29 60 1.182 80.896
Årets afskrivninger 1.387 7 8 545 1.947
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0
Årets af- og nedskrivninger 1.387 7 8 545 1.947
Afskrivningsperiode/år 20/50 10 5 3

Inventar og IT-
udstyr

1000 kr.

G
runde, arealer
og bygninger

Produktionsanl
æ

g og m
askiner

Transportm
ateri

el

I alt

 
Note 4: Egenkapital 2005
1000 kr.

Primobeholdning 01.01.2005:
Startkapital 86.080
Primoregulering/flytning mellem 
bogføringskredse 0
Bevægelser i året:
Likviditetstildeling 73.128
Mellemregning med andre 
statsinstitutioner 0
Afstemningsdifferencer 0
Overført resultat:
Årets resultat -71.659
Egenkapital pr. 31.12.2005 87.549  
 
Note 5: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (udgiftsbaseret)

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo
Løbende priser, 1000 kr. 2002 2003 2004 2005
Kurser 206 -32 104 25
Dokumentlevering 1.182 768 582 369

Øvrige aktiviteter 710 498 467 613  
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Note 6: Videreførselsoversigt og oversigt over indeståender på beholdningskonti

Underkt. Underkt. Underkt. Underkt.
1000 kr. 10 90 95 97
Indtægter 68.700,0 2.690,0 0,0 0,0
Udgifter 72.690,0 1.349,0 0,0 0,0
Årets resultat -3.990,0 1.341,0 - -
Akk. resultat til videreførsel 2.482,0 4.055,0 - -
Ultimosaldo beholdningskonti - - 0,0 0,0  
 
 
Note 7: fordeling af omkostningsbaseret resultat på hovedformål

Regnskab
1000 kr. 2005
Samlingsopbygning 39.479
Vejledning 4.463
Udlån 4.455
Forskning 1.559
Bibliografisk service 572
Samlingsbevaring 1.313
Kultur 0
Generel ledelse og administration 5.693
Hjælpefunktioner 13.816
i alt 71.350  
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Bilag 2. Anvendt regnskabspraksis 
 
Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks regnskab er udarbejdet på baggrund af Folketingets 
Finansudvalg tiltrådte akt. 163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinjer angivet i Økono-
mistyrelsens procesvejledninger nr. 1 og 5.  
 
Generelt om værdiansættelses principper og optagelse i åbningsbalancen. 
Aktiver medtages balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår og aktivets værdi 
kan værdiansættes pålideligt. Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en selvstændig kostpris 
på kr. 50.000 eller derover aktiveres, bortset fra materielle anlægsaktiver som er omfattet af reglerne om 
bunkning. IT udstyr bunkes jf. procesvejledningerne. Som frivillig bunke har DNLB valgt at bunke 
reoler til biblioteksbrug jf. værdiansættelsesnotatet. Herudover har DNLB ikke etableret frivillige bun-
ker. Samling af kunstværker/kulturarv er ikke aktiveret. DNLB ejer ikke national ejendom. 
 
Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. I de 
tilfælde, hvor det har været nødvendigt at foretage et skøn, er der udarbejdet et skønsnotat, der redegør 
for grundlaget for skønnet. Ved aktivering og værdiansættelse tages hensyn til alle forhold, der har 
indvirkning på aktiver og passiver, og som fremkommer inden åbningsbalancen aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterede på åbningsdagen. 
 
Anlægsaktiver er nedskrevet til en ”lavere værdi”, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. Nedskrivningsbehov vurderes aktiv for aktiv. Hvis et nedskrivningsbehov ikke kan opgøres for et 
enkelt aktiv, men i stedet for en sammenhængende gruppe af aktiviteter, nedskrives disse aktiver samlet 
set. 
 
Afskrivninger fortages månedsvis. Nedskrivninger foretages kun efter forudgående skriftlig godkendel-
se af Kulturministeriet. 
 
Donationen/tilskud indtægtsføres i takt med at der afskrives på det pågældende aktiv. Dvs. afskrives 
aktivet over 3 år indtægtsføres periodeafgrænsningen ligeledes over 3 år. Donationen bliver således 
udgiftsneutral i resultatopgørelsen. 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktivet er klar til brug, og der er som udgangspunkt anvendt 
følgende levetider: 
 
IT-software, erhvervede koncessioner, licenser mv.   3 år 
Videreudvikling af standardsystemer, udviklingsprojekter mv. 5 år 
 
Færdiggjorte udviklingsprojekter værdiansættes til kostpris inklusiv indirekte produktionsomkostninger 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Der er flere krav, der skal være opfyldt, førend færdiggjorte udviklingsprojekter kan aktiveres: 
• De skal have en værdi på over 50.000 kr. 

• Omkostningerne skal kunne opgøres pålideligt, skal være vigtige for opgavevaretagelsen og ha-
ve en fremtidig værdi for biblioteket. 

 
For færdigudviklede udviklingsprojekter gælder som hovedregel, at kun udviklingsprojekter erhvervet 
mod vederlag indregnes og værdiansættes. Kun hvis der er tale om et væsentligt internt ressourcefor-
brug til udvikling i form af løn mv., og dette kan opgøres pålideligt indregnes disse omkostninger også i 
kostprisen for aktivet. 
 
Krav til indregning/aktivering af interne ressourcer 

• Omkostninger anvendt til oparbejdning af større systemer er godkendt og anført som en del af 
driftsbevillingen ved særskilt bevilling, f.eks. nævnt i FL-bemærkninger eller forelagt og god-
kendt i Finansudvalget. 

• At systemet har en vis økonomisk levetid – 5 år. 

 

Hvilke aktiviteter må indregnes 
Kun omkostninger, der er afholdt i udviklingsfasen, og som har en værdiskabende effekt kan aktiveres 
som en del af kostprisen. Omkostninger knyttet til den forudgående og indledende fase (opstart- og 
planlægningsfasen) samt den efterfølgende driftsfase kan ikke aktiveres. 
 
Behov for nedskrivning 
I opgørelsen af et systems kostpris må kun medtages udviklingsomkostninger, der har en værdiskabende 
effekt. Udviklingsomkostninger, der er spildte eller som kan henføres til ineffektivitet mv. skal nedskri-
ves og ikke indregnes i kostprisen. 
 
Særlige bemærkninger om udviklingsprojekter under udførelse  
Der gælder i øvrigt samme regelsæt, retningslinier for indregning af interne ressourcer, afskrivningspe-
rioder, nedskrivningsbehov mv., som under færdiggjorte udviklingsprojekter, se afsnit 3.1. 
 
Særlige bemærkninger om erhvervede licenser 
Under erhvervede licenser aktiveres, f.eks. licenser for brug af stand it-systemer, applikationer, Micro-
soft Office-pakken mv., hvor det kun er selve rettigheden, der erhverves og ikke systemet som helhed. 
Erhvervede licenser værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Anskaffelser af it-licenser og it-software afskrives lineært over 3 år.  
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver defineres som aktiver, som har fysisk substans og er bestemt til vedvarende eje 
og brug. 
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Materielle anlægsaktiver anskaffet over driften værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger. Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktivet er klar til brug, og der er som 
udgangspunkt anvendt følgende levetider: 
 
Brugsværdibygninger 50 år  
Installationer  20 år                                                                                          
Transportmateriel 5 år    
 
Bunkning 
DNLB har foretaget bunkning af den obligatorisk bunke IT udstyr som er mindre en 50.000,-. 
Af frivillige bunker har DNLB foretaget bunkning af biblioteksreoler, jf. værdiansættelsesnotat. 
 
Der afskrives lineært på IT udstyr og efter saldometoden på den frivillige bunke med 20 %. 
 
Bunkerne afskrives som følger: 
IT udstyr 3 år 
Reoler 10 år 
 
Regelsæt hvis DNLB lejer lokaler 
Indretning af lejede lokaler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger. Kostprisen omfatter alle afholdte direkte omkostninger til rådgivere, håndværkere, materialer mv. 
Indirekte omkostninger som f.eks. ekstra husleje ved genhusning medregnes ikke. 
 
Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over den lejeperiode, som er aftalt i lejekontrakten. Hvis 
lejemålet ikke er tidsbegrænset sættes levetiden til 10 år. 
 
Transportmateriel 
Under transportmateriel værdisættes bl.a. personbiler, varebiler, lastbiler, trucks, kørekraner og lifte. 
DNLB har tjenestebiler til at fragte bøger til og fra fjernmagasin, levere bøger til Københavns Universi-
tet mv. Transportmateriel værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Transportmateriel skal registreres, uanset om værdien er nul (fuld afskrevet). I åbningsbalancen fremgår 
det, at biblioteket ejer 2 fuldt afskrevne biler. Kostprisen omfatter købsprisen samt de omkostninger, der 
er knyttet direkte til anskaffelsen, f.eks. leverings- og transportomkostninger. Transportmateriel afskri-
ves lineær over den økonomiske levetid, hvilket for bilers vedkommende er 5 år. Når bilerne er ældre 
end den økonomiske levetid, værdiansættes de til 0 kr. 
 
Bunkning 
Som frivillig bunke har DNLB valgt at bunke reoler til biblioteksbrug. En tilsvarende bunkning foreta-
ges på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Herudover har DNLB ikke etableret frivillige bun-
ker. Aktiver med en selvstændig værdi på over 50.000 kr. værdiansættes ud fra historisk kostpris. Akti-
ver, som indgår i bunker, er i åbningsbalancen værdiansat ud fra købsprisen på faktura. 
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Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver defineres som pengemæssige aktiver anskaffet til vedvarende eje og med en 
løbetid på mere end et år (udlån, aktiver mv.). Uden for definitionen falder donationer(gaver)/tilskud til 
særlige fastsatte og bestemte formål. DNLB har ingen finansielle aktiver. 
 
Omsætningsaktiver 
Omsætningsaktiver er karakteriseret ved, at de i modsætning til anlægsaktiver har en brugstid på under 
et år. 
 
Varebeholdninger 
Produktionslagre omfatter lagre af varer, der indgår et eller andet sted i produktionsprocessen enten som 
råvarer, varer under fremstilling eller færdige varer. 
 
Tilgodehavender 
I åbningsbalancen er tilgodehavende bl.a. forudbetalinger på tidsskrifter samt donationer. Under ”Tilgo-
dehavender fra salg af varer og tjenesteydelser” indregnes tilgodehavender fra salg af varer og tjeneste-
ydelser, der vedrører virksomhedens hovedformål, hvis leverancen er foretaget inden 31. december 
2004, men debitor endnu ikke har indbetalt det skyldige beløb. 
 
Alle tilgodehavende fra salg af varer og tjenesteydelser er indregnet i åbningsbalancen. Der er ikke 
nogen bagatelgrænse for beløbet. Tilgodehavender optages til nettorealisationsværdi. Nettorealisations-
værdien for tilgodehavende er det nominelle kontantbeløb, som er forfaldent til betaling med fradrag af 
omkostninger til effektuering af salget. Kun hvor der er væsentlige handelsomkostninger, f.eks. hvis 
biblioteket har påtaget sig omkostningerne ved transport, skal disse fratrækkes. 
 
I praksis vil der ikke være nogen omkostninger, som skal fratrækkes for DNLB’s vedkommende. Tilgo-
dehavende skal derfor værdiansættes til kostpris. 
 
Hvis nogle debitorer ikke er i stand til at indfri deres gældsforpligtelse, sendes de til inkasso. Inkasso-
fordringer der ikke er betalt i årets løb afskrives ved årets udgang. Fordringer står som åben post hos 
Told og Skat i 5 år. 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning 
Registrering af igangværende arbejder skal ske, hvis der en væsentlig tidsmæssig forskydning mellem 
arbejdets udførelse og de betalinger og indtægter, som modtages for det udførte arbejde. Igangværende 
arbejder for fremmed regning omfatter typisk aftalebestemte projekter eller aktiviteter, som strækker sig 
over en længere periode og ofte over mere end et regnskabsår. 
 
DNLB har ingen aktiviteter med igangværende arbejder for fremmed regning. 
  
Igangværende arbejde for fremmed regning skal indregnes, når der er afholdt betydelige omkostninger 
til aktiviteter eller projekter, som der endnu ikke er modtaget betaling for, og når institutionen har 
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erhvervet ret til disse på balancedagen. Der skal ske modregning af modtagne indbetalinger på balance-
tidspunktet. 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning skal værdiansættes til kostpris inkl. indirekte produktions-
omkostninger, når de kan opgøres pålideligt. Kostprisen omfatter direkte produktionsomkostninger som 
løn og materialer og indirekte produktionsomkostninger, f.eks. afskrivninger, IT, husleje mv., som er 
kontraktligt fastsat. 
 
Andre tilgodehavender 
Under ”Andre tilgodehavender” indregnes tilgodehavender, der ikke vedrører bibliotekets primære 
formål. 
 
Under andre tilgodehavender klassificeres f.eks. refusioner af omkostninger, hvor biblioteket kan for-
vente at modtage en refusion af afholdte udgifter, f.eks. fremsendte refusionsbegæringer til barselsfon-
den eller til kommuner i forbindelse med sygdom, orlov og løntilskud til ansatte med særlige ansættel-
sesvilkår. Det kan også være tilgodehavende i forbindelse med personalets manglende tilbagebetaling af 
rejseudgifter og afholdt ferie uden løn mv. 
 
Tilgodehavender – periodeafgrænsningsposter 
Periodiseringsprincippet indebærer, at transaktioner og andre begivenheder skal indregnes i de regn-
skabsperioder, hvor de finder sted, uafhængigt af tidspunktet for betalingen. 
 
Værdipapirer mv. 
DNLB har ikke værdipapirer. 
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger behandles som hidtil. 
 
De i åbningsbalancen opførte likvide beholdninger, der vedrører bankkonti, er afstemt med og doku-
menteret ved kontoudskrifter. Kontantkassebeholdningerne er afstemt ved fysisk konstatering, idet 
kassebeholdningen i hovedkassen er optalt som det første efter 1. januar 2005 med henblik på at sikre, at 
det optalte beløb var til stede den 31. december 2004. 
 
Egenkapital 
I egenkapitalen indgår startkapitalen med indregning af reguleringer af aktiver og forpligtigelser som 
følge af overgangen til det omkostningsbaserede regnskab 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes som følge af en retlig eller faktisk indtruffet begivenhed før eller på 
balancedage, når det er sandsynligt, at forpligtigelsen skal indfries. Hensatte forpligtelser værdiansættes 
til nettorealisationsværdi. 
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Langfristede gældsforpligtigelser 
DNLB har ingen langfristede gældsforpligtigelser. 
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Bilag 3. Bevaring 
 
I resultatkontrakten mellem DNLB og Kulturministeriet fik biblioteket i perioden 2003-2006 hvert år 
0,6 mio. kr. til den fysiske bevaring. Indsatsen skal ses som en fortsættelse af bevaringsindsatsen fra 
Resultatkontrakten 1999-2002, hvor bibliotekets gamle og værdifulde samling bevaringstilstand var 
blevet kortlagt.  
 
Kravet i resultatkontrakten var, at der skulle behandles min. 1.000 enheder om året.  
 
Behandlingsraten 2003-2005 ser således ud: 
 
 2003 2004 2005 
Antal enheder 1.013 1.010 1.004 
 
Arbejdet er udført således, at bibliotekets to konserveringsteknikere har udført egen konservering af de 
mest behandlingskrævende bøger. Samlet er der årligt anvendt 1,4 årsværk af konserveringsteknikernes 
tid til at opfylde resultatkontraktens mål. Mere enkelt og standardiseret bogplejearbejde er udført af en 
ekstern bogbinder. 
 
Bevaringsafdelingens udgifter til ekstern bogbinder 2003-2005 ser således ud: 
 
 2003 2004 2005 
I mio. kr. 0,1 0,1 0,1 
 
Ud over den egentlige konservering varetager de to konserveringsteknikere en lang række opgaver af 
bevaringsmæssig karakter såsom monitorering af sikringsmagasinerne, medvirken ved udarbejdelse af 
strategi og planer for DNLB's bevaringsarbejde, medvirken i forbindelse med bibliotekets udstillinger 
m.v. 
 
De to konserveringsteknikere udfører i begrænset omfang indtægtsdækket virksomhed. 
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