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Indledning
Foreningens beretning for 2013/14 og årsrapport for 2013 er et fælles dokument, der
samlet giver et overblik over foreningens aktiviteter og økonomi.
Foreningens beretning for 2013/14 (side I – XIV) beskriver de væsentligste aktiviteter i foreningen i perioden siden den ordinære generalforsamling i april 2013.
Foreningens årsrapport for 2013 (side 1 – 16) omhandler perioden
1. januar – 31. december 2013, som er foreningens regnskabsår.
Beretningen og årsrapporten supplerer hinanden og bør læses i sammenhæng af
foreningens medlemmer.
København, april 2014
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Udviklingen i medlemstallet
Antallet af boghandlere
Boghandel er ikke et beskyttet erhverv, og det er et vagt defineret begreb.
Indtil udgangen af 2000 anvendte bogbranchen en nogenlunde fast definition af ”boghandel”, nemlig en ’fysisk butik’ der af Forlæggerforeningen var antaget til ”samhandelsberettigelse” iht. Samhandelsreglerne.
I perioden 2001-2010 blev ”boghandel” defineret som en ’virksomhed’, der var tilsluttet Samhandelsreglerne, da det efter 1.1.2001 ikke var nødvendigt at drive en fysisk
butik for at blive tilsluttet reglerne. Efter 1. januar 2011 kan man ikke opgøre antallet
af boghandlere præcist.
Men foreningen forsøger at registrere, hvad der sker med de butikker, som tidligere
var tilsluttet Samhandelsreglerne, ligesom der sker registrering af nye butikker, som
handels- eller indkøbsmæssigt svarer til de hidtidige ’boghandlere’.

Antal medlemmer
Antallet af medlemsbutikker faldt med 15 fra 321 til 306.
Udviklingen i medlemstallet i 2013
2013
321

2012

Nyoprettede

10

2

Indmeldt

1

4

Ophørte

-33

-29

8

8

31. december 2012

Heraf overtaget af ny ejer

339

-1

Heraf ikke ønsket forsat medlemskab
Udmeldt
31. december 2013

-1

-2

306

321

I forhold til butikker, der tidligere ville kunne karakteriseres som boghandlere, var
medlemsprocenten uændret, nemlig 85 procent.
Udviklingen i medlemstyper 2011-2012
Fysiske butikker
Heraf:
- Almindelige

31-12-13
298

31-12-2012
310

31-12-2011
325

245

258

273

-

Special- og museums

12

13

13

-

Uddannelses

33

31

31

-

Færøske og grønlandske

8

8

8

7
1
306

8
3
321

10
4
339

Rene internetbutikker
Andre
I alt
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Foreningsaktiviteter
Bestyrelse
Foreningens bestyrelse konstituerede sig på sit møde den 17. april 2013 i København og består af
 Mogens Eliasson, Campus Book Service, formand
 Lars Østergaard, Indeks Retail A/S, næstformand
 Helle Busck Fensvig, Arnold Busck A/S
 Lene Kørnov Rasmussen, Indeks Retail A/S
 Marianne Møller, Indeks Retail A/S
 Peter Thinghøj Christiansen, Thinghøjs Boghandel
 Trine Thougaard, Juridisk Bogformidling
og har siden da til og med marts måned 2014 afholdt seks bestyrelsesmøder.
Bestyrelsens arbejde har mellem møderne været varetaget af formandskabet (formand og næstformand) samt et underudvalg (om uddannelse). Udvalget har sammen med foreningens ledelse og medarbejdere udarbejdet forslag og indstillinger til
bestyrelsens behandling på bestyrelsesmøderne.

Repræsentation
Eksternt repræsenteres Boghandlerforeningen i:
 Bogbranchens Uddannelsesudvalg ved Handelsfagskolen, ved
Lene Kørnov Rasmussen, Bog & idé Bjerringbro og Randers Storcenter (formand), Michael Bach-Marklund, Arnold Busck; Finn Erik Kristiansen, Indeks Retail Invest indtil 15. februar.2014, Trine Thougaard, Juridisk Bogformidling, Aarhus fra 27. marts 2014, og som tilforordnet Jens Clausager.
 DBKs bestyrelse, ved
Mogens Eliasson og Lars Østergaard.
 Repræsentantskabet for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter
på Hald Hovedgaard, ved
Olaf Winsløw.
 Foreningen Uglevirke, ved
Ivan Wroblewski, Peter Thinghøj Christiansen og Lene Kørnov Rasmussen.
 Bogbranchens Fællesfond til uddannelsesformål m.v., ved
Peter Thinghøj og Lene Kørnov Rasmussen.
 Følgegruppen for Kulturministeriets læseinitiativ Danmark Læser, ved
Olaf Winsløw.
 Bestyrelsen for European Booksellers Federation, ved
Olaf Winsløw.
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Samarbejde med forlæggerne
Foreningen mener, at det er vigtigt at have en god dialog mellem boghandlere og forlæggere. Mulighederne for at indgå formelle aftaler på boghandlernes vegne er ganske vist blevet indskrænket betydeligt ved Samhandelsreglernes bortfald, men foreningerne spiller stadig en rolle som formidler af dialog mellem og information til forlag og boghandlere, jf. de nu regelmæssige branchetræf. Som det fremgår nedenfor,
har man også taget politiske initiativer i fællesskab, så foreningen ser positivt på mulighederne i det fremtidige samarbejde.

Branchetræf 2014
Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen har i fællesskab inviteret deres medlemmer til et Branchetræf i den 19. og 20. maj 2014. Branchetræffet er blevet planlagt af et arrangementsudvalg bestående af Helle Busck Fensvig og Mogens Eliasson fra Boghandlerforeningen, Lars Boesgaard og Jan H. Schmith fra Forlæggerforeningen samt Jens Clausager og Olaf Winsløw fra sekretariatet.
Branchetræf 2014 har modtaget et generøst tilskud fra Bogbranchens Fællesfond til
uddannelsesformål m.v., hvilket har muliggjort et program med flere betalte bidragsydere end ved Træffet i 2012 samt en attraktiv deltagerpris.
Branchetræffet vil blive afholdt på Hotel Park i Middelfart, og på programmet er der
foredragsholdere fra USA, Sverige og England ud over flere danske brancheaktører.

Regulering af bogmarkedet
I slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 var der et tæt samarbejde mellem Boghandlerforeningen, Forlæggerforeningen og de to forfatterforeninger om at få en politisk løsning på de problemer for dansk litteratur, som er affødt af branchens udvikling
siden ophævelsen af den faste bogpris og forventes at tiltage i de kommende år. Foreningerne sammenfattede deres fælles opfattelse i et notat, der blev præsenteret for
kulturministeren og partiernes kulturordførere på et dialogmøde arrangeret af kulturministeren den 11. marts 2013 (notatet findes på foreningens hjemmeside under Nyhedsarkiv: Regulering af bogmarkedet).
Imidlertid var der forsat efter dialogmødet ikke enighed blandt de kulturpolitiske ordførere om at tage skridt til en ny regulering af bogmarkedet. Dette meddelte kulturminister Marianne Jelved den 21. marts 2013.
Foreningerne er dog fortsat med et tættere samarbejde for at gøre opmærksom på
litteraturens problemer.
Stærkt inspirerende har udviklingen i Norge været, hvor der efter lang forberedelse
blev vedtaget en boglov med bl.a. faste bogpriser i juni 2013. Loven føres dog ikke
ud i livet, fordi Stortingsvalget i efteråret medførte et regeringsskifte i Norge, og den
nuværende regering ønsker ikke faste bogpriser ved lov. Den har givet udtryk for, at
en ny brancheaftale vil kunne få dispensation fra konkurrenceloven, hvis Konkurrenceverket og Kulturdepartementet bliver enige herom. Der er derfor indgået en aftale
om en ny brancheaftale mellem Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen i
marts 2014, så de faste bogpriser i Norge ser ud til at holde.

III

Litteraturpanel
Den 16. maj 2013 henvendte de fire foreninger sig til kulturminister Marianne Jelved
under overskriften ”Kvalificeret viden om litteraturen”. I henvendelsen stod bl.a.:
”Vi vil meget gerne tage imod din opfordring til dialog om bogmarkedet. I forbindelse med diskussionen om, hvorvidt de litteraturpolitiske mål om kvalitet, mangfoldighed og tilgængelighed er udfordrede, blev det meget klart for os, at samtalen
blev vanskeliggjort af åbenbare uenigheder om litteraturens og bogmarkedets tilstand. Vi oplevede, at disse uenigheder i sig selv udgjorde en barriere for en kvalificeret videre dialog om eventuelle politiske initiativer.
I lyset af disse erfaringer, er vi bekymrede for, at det vil være vanskeligt at definere
en hensigtsmæssig litteraturpolitik, hvis ikke det sikres, at der hele tiden er tilstrækkelig og pålidelig dokumentation, gerne fra brancheuafhængige kilder.
Vi vil derfor opfordre til, at den faktuelle viden på litteraturområdet opkvalificeres,
og at ministeren nedsætter et litteraturpanel, som skal rapportere årligt og herunder identificere og analysere de udviklingstendenser, som påvirker og kommer til
at påvirke litteraturområdet, således at der etableres et kvalificeret grundlag for litteraturpolitiske initiativer.”
Ministeren har taget meget positivt mod henvendelsen og foreningerne har været i en
meget nær dialog med Kulturministeriet om, hvordan ideen om et litteraturpanel har
kunnet realiseres. Den 17. april 2014 meddelte ministeriet så, at der er nedsat et nyt
bog- og litteraturpanel, der de næste fire år skal følge udviklingen på bogmarkedet.
Panelet har fået følgende sammensætning:
 Stig Hjarvad, formand, professor ved Institut for Medier og Erkendelse ved Københavns Universitet
 Ann Steiner, litteratursociolog, Lunds Universitet
 Anne Marie Mai, professor i dansk litteratur, Syddansk Universitet
 Gitte Balling, adjunkt, Det informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
 Rasmus Grøn, lektor og ph.d., Aalborg Universitet
 Kjell Bohlund, forlagskonsulent og tidligere adm. direktør for Norstedt i Sverige
 Rasmus Rex, ph.d.-studerende, Roskilde Universitet om digitale medieforbrug
 Tue Andersen Nexø, lektor i litteraturvidenskab og anmelder, Information
I kommissoriet hedder der, at ”Bog- og litteraturpanelet skal følge udviklingen på bogmarkedet, gennem:
 Årligt at samle tilgængelig statistisk viden om bogmarkedet, herunder kortlægge
mangler samt fremsætte anbefalinger til forbedringer af statistikken.
 At følge kvalitetslitteraturens situation i lyset af forandringer på bogmarkedet samt
ændringer i læsning og læsemønstre.
 At fremme debatten om litteraturens situation i Danmark gennem seminarer og
konferencer.”
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Til panelet bliver der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Kulturministeriets departement, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forlæggerforeningen,
Boghandlerforeningen, Dansk Forfatterforening, Foreningen af skønlitterære forfattere og Forbrugerrådet. Følgegruppen skal mødes mindst en gang om året med panelet, og ministeriet har afsat ½ mio.kr. om året til panelets arbejde. Det forventes bl.a.,
at panelet udgiver en årlig publikation samt afholder konferencer og seminarer.

Danmark Læser
Da kulturminister Marianne Jelved den 21. marts 2013 skrev til de fire samarbejdende foreninger og fortalte om resultatet af kulturordførernes drøftelse af bogmarkedet,
så lovede hun, at ”igangsætte en række tiltag, der skal fremme danskernes lyst til at
læse litteratur”. Disse tiltag samlede ministeren i læsekampagnen Danmark Læser,
der blev tildelt et budget på 20 mio.kr. i perioden 2013-17 og offentliggjort i juni 2013.
Kampagnen er blevet forankret i Kulturstyrelsen, og første del blev igangsat i efteråret 2013. Kommunerne blev inviteret til at deltage i en konkurrence om at blive
”Danmarks Læsekommune”. 48 kommuner har ønsket at deltage i konkurrencen, og
blandt dem er i marts 2014 udvalgt 12 såkaldte modelkommuner, som får tilskud på
op til ½ mio.kr. til at realisere meget forskellige ideer til at få flere voksne til at læse
skønlitteratur. Konkurrencen løber til foråret 2015, hvor vinderen vælges.
Kampagnen rummer også informationsformidling og netværksdannelse mellem alle,
der er interesseret i at fremme læsning af skønlitteratur. Efter kåringen af Danmarks
Læsekommune skal anden del sættes i værk, og ministeriet arbejder allerede på et
koncept.
Til kampagnen er nedsat en følgegruppe, hvori foreningen blev inviteret til at deltage
med Olaf Winsløw.

Momsspørgsmål
Folketingets Kulturudvalg afholdt den 18. april 2013 et åbent samråd med kulturministeren og skatteministeren om bogmoms. Initiativet til samrådet var taget af Alex Ahrendtsen (DF), og Michael Aastrup Jensen (V) havde stillet supplerende spørgsmål.
Udvalget havde blandt andet bedt ”de to ministre om at redegøre for mulighederne
for at afskaffe eller sænke bogmomsen og de kulturpolitiske konsekvenser heraf, og
hvordan ministrene forholder sig til salg af e-bøger m.v. fra lande med en lavere
momssats end i Danmark og de konkurrencemæssige konsekvenser for danske distributører.” Samrådet førte alene til en mindre udredning af, hvorfor en række europæiske lande har valgt en lav moms på bøger.
I forbindelse med samrådet forsikrede daværende skatteminister Holger K. Nielsen,
at arbejdet med at forberede ændringen i EU's momsordning pr. 1. januar 2015 skred
frem efter planen. Fra den dato skal moms på serviceydelser, dvs. bl.a. e-bøger, ikke
længere opkræves efter salgslandets sats (f.eks. satsen i Luxemburg på 3%), men
efter satsen i konsumentens hjemland (f.eks. 25% for en dansk købers vedkommende). Dette spørgsmål følges også nøje af vores europæiske organisation, EBF, i
Bryssels.
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Markedsundersøgelserne
Foreningen har siden november 2000 fået foretaget markedsundersøgelser for at belyse forbrugernes bogkøb og udviklingen i salgskanalerne. Indtil november 2011 blev
der hvert kvartal gennemført telefoninterview blandt 1.200 repræsentativt udvalgte
personer på 15 år eller ældre. I 2013 blev der gennemført en undersøgelse med i alt
1.065 respondenter.
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Der er fast blevet spurgt, om respondenten havde købt mindst en bog indenfor de
seneste 12 måneder, og om i hvilken type butik købet var gennemført, samt hvor
mange bøger man havde købt indenfor de seneste år. Der er i flere undersøgelser
blevet spurgt til læsning af dansk- hhv. engelsksprogede bøger samt om købet var
gennemført i Danmark eller i udlandet. Undersøgelserne er også blevet brugt til at
belyse emner som f.eks. læsning af e-bøger, hvorfor en bestemt butikstype var valgt,
impulskøb og køb af gaver.
Frem til år 2003 blev undersøgelserne finansieret i fællesskab af foreningen og Forlæggerforeningen, men fra år 2004 deltog Forlæggerforeningen kun i hver anden undersøgelse.
Undersøgelserne er næsten udelukkende gennemført som del af større undersøgelser med spørgsmål om f.eks. flere forskellige emner eller vareområder. De første ni
år blev interviewene foretaget af samme analyseinstitut, men fra 2010 har der været
anvendt forskellige institutter, og gennemført færre undersøgelser. Det planlægges,
at markedsundersøgelserne skal afvikles mere regelmæssigt.
På foreningens hjemmeside findes et notat, som beskriver hovedresultaterne fra de
mange undersøgelser.
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Økonomi og sekretariat
Den økonomiske udvikling er behandlet i foreningens årsrapport (se siderne 1-16).
I perioden 2013/14 har foreningen fulgt planerne om at tilpase organisationen til et
lavere indtægtsniveau og den forventede opgaveportefølje.
I april 2014 beskæftiger foreningen syv fastansatte personer og en person på en midlertidig kontrakt. Medio 2014 vil organisationsændringen være fuldt gennemført, og
organisationen vil se ud som på nedenstående figur.
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Uddannelse
Elevuddannelsen er et af foreningens særlige indsatsområder, og foreningen er aktiv
på en række forskellige måder, som det er beskrevet i det følgende.
Derudover rådgiver foreningen medlemmerne om alle spørgsmål om elevuddannelsen, rekruttering af elever, aftale- og lønforhold for elever m.v.

Foreningens uddannelsesudvalg
Foreningens uddannelsesudvalg bestod i 2013/14 af bestyrelsesmedlem, boghandler
Lene Kørnov Rasmussen, Bog & idé Bjerringbro og Randers (formand), kædechef
Michael Bach-Marklund, Arnold Busck og direktør Finn Erik Kristiansen, Indeks Retail. Finn Erik Kristiansen udtrådte d. 15. februar 2014, og blev efterfølgende erstattet
af boghandler Trine Thougaard, Juridisk Bogformidling, Aarhus.
Uddannelsesudvalget følger løbende boghandleruddannelsen, uddannelsesmæssige
spørgsmål, elevrekruttering og aktiviteter for eleverne.

Boghandleruddannelsen
Boghandleruddannelsen er en af specialeuddannelserne under salgsassistentuddannelsen, hvor den teoretiske del foregår på fire 14-dages ophold på Handelsfagskolen i Odder.
Siden 2008, hvor foreningen tog initiativ til, at uddannelsen blev kritisk gennemgået
og fornyet, sker der nu en løbende vurdering af indhold og materialer i et positivt
samarbejde med Handelsfagskolen og dens lærere. Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg deltager to gange årligt i møder med skolen og lærerne på boghandlerlinjen.
Sammen med Handelsfagskolen arbejdes der også på at sikre, at uddannelsen har
gode lærerkræfter med et omfattende og opdateret kendskab til branchens vilkår.
Foreningen har påtaget sig ansvar for, at undervisningsmaterialerne løbende opdateres og revideres i samarbejde med boghandlerlinjens lærere og Handelsfagskolens
ledelse. Produktionen og revision bliver ligesom i andre brancher delvist finansieret
gennem opkrævning af et gebyr fra elevernes butikker.

Reform af erhvervsuddannelserne
Regeringen fremsatte i oktober 2013 et forslag til en reform af erhvervsuddannelserne. Boghandlerforeningen har gennem Dansk Erhverv deltaget i debatten af reformen, som gennem et forlig med stort set alle folketingets partier, har ført til et lovforslag fremsat den 19. marts 2014.
Foreningens uddannelsesudvalg og bestyrelse har løbende diskuteret og har overordnet været enige i behovet for en grundlæggende reform, der kunne tiltrække flere
unge.
Boghandlernes elevrekruttering adskiller sig imidlertid markant fra de fleste øvrige
detailbrancher ved at tiltrække en meget stor del elever med en studentereksamen.
På nogle hold overstiger antallet 60%. Da de fleste elevers motivation for at vælge en
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boghandleruddannelse, er en interesse for litteratur og bøger, er denne overvægt
både naturlig og forståelig.
Imidlertid indebærer reformforslaget, at elever med studentereksamen kun skal have
en 1-årig praktiktid i boghandlen, samtidig med at de 8-9 ugers kurser fortsat skal
følges på Handelsfagskolen. Efter branchens opfattelse vil denne uddannelsestid
være helt utilstrækkelig og i praksis derfor kunne medføre et drastisk fald i antallet af
uddannede.
Lovforslaget har en dispensationsperiode frem til 2020, men denne er i praksis ikke
lang nok til at kunne vise om den ændrede grunduddannelse medfører et kvalitativt
løft i elevtilgangen.
Boghandlerforeningen har den 4. april 2014 i et høringssvar argumenteret for, at der
tages højde for disse problemer i den endelige lovgivning. Foreningen vil fortsat direkte og gennem Dansk Erhverv søge at påvirke det videre lovgivningsarbejde. Samtidig vil foreningen sammen med Handelsfagskolen diskutere den fortsatte udvikling
af boghandleruddannelsen, uanset hvordan den kommende lovgivning bliver.

Elevsituationen
Branchen fik med Elevkampagnen (2009-2010) en årlig vækst på 10 % i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler, hvor andre detailbrancher i samme periode havde en
kraftig nedgang i antallet af nye aftaler. Siden 2010 har elevantallet - blandt andet
grundet favorable tilskudsordninger - ligget stabilt, så bogbranchen har gennemsnitligt klaret sig bedre end mange andre detailbrancher i disse kriseår.
Den mest favorable tilskudsordning ophørte desværre med udgangen af 2012, og
foreningens uddannelsesudvalg har opmærksomt fulgt udviklingen i 2013, som har
udvist et mindre fald i elevtilgangen. Med tilskudsordningens fuldstændige bortfald pr.
31. december 2013 frygter udvalget et yderligere fald i elevtilgangen og udvalget har
arbejdet med at motivere foreningens medlemmer til at opretholde antallet af uddannelsesaftaler.
Hovedparten af de indgåede aftaler dækker et 2-årigt uddannelsesforløb, men der
indgås fortsat også enkelte både 3- og 4-årige uddannelsesforløb.
I foreningens Elevregister var der ved udgangen af 2013 registreret 101 aktive elever
i boghandel. Registret anvendes bl.a. praktisk ifm. de abonnementer på branchebladet BogMarkedet, som Foreningen Uglevirke betaler for alle branchens elever. Når
en elev registreres i Elevregistret, bliver der givet besked til BogMarkedet om, at bladet skal åbne et abonnement til eleven.

Rekruttering af elever, elevsamarbejde m.v.
Hjemmesiden www.bogelev.dk drives af foreningen, og den opdateres løbende, så
interesserede unge og andre stadig har nem adgang til den rette information om
branchen og dens uddannelse.
Foreningen har i foråret 2014 udgivet det første nummer af et særligt Bog-Elev-Nyt
med information til eleverne. Nyhedsbrevet planlægges fremover udgivet 2-3 gange
om året.
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Foreningen vil i 2014 revurdere det informationsmateriale om boghandleruddannelsen, som er tilgængeligt på foreningens hjemmeside og som medlemmerne kan distribuere lokalt. Herudover planlægges det at produceret et vejledningsmateriale til
boghandlerne.
Foreningen har tidligere med stort udbytte haft et elevpanel, bestående af elever og
nyuddannede boghandlere, som frivilligt og ulønnet var foreningens sparringspartnere i forbindelse med uddannelsen og elevaktiviteterne.
I 2013-2014 forsøges i stedet med en række åbne ressourcegrupper af aktive elever
og nyuddannede, som rådgiver og støtter foreningens og uddannelsesudvalgets arbejde omkring boghandleruddannelsen, ved tilrettelæggelse og afvikling af de årlige
Elevtræf og evt. andre elevaktiviteter.

Elevtræf 2013
Den 22.-23. september 2013 afholdt foreningen det femte Elevtræf. Træffet foregik
på Næsbylund Kro ved Odense, da Handelsfagskolen ikke havde plads.
Udover den helt primære funktion med at skabe et netværk mellem branchens elever
på tværs af geografi og kæder, handlede elevtræffet om både uddannelsen, om litteratur og om markedsføring. Elevtræf 2014 holdes den 21.-22. september 2014, og
denne gang igen på Handelsfagskolens afdeling i Skåde.

Årets Unge Boghandler 2013 og 2014
Foreningen har fortsat traditionen for at vælge Årets Unge Boghandler blandt de elever, der er ved at afslutte deres uddannelse, og som har udmærket sig såvel fagligt
som socialt og som har vist initiativ og evne til samarbejde.
Kandidaten udvælges blandt de indstillinger som kommer fra medlemmerne og de
ansatte i bogladerne. I praksis er det Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg,
som i samråd med lærerne på Handelsfagskolens boghandlerlinje, finder frem til den
elev, der skal vælges.
Årets Unge Boghandler 2013 blev Camille Thuesen fra Arnold Busck, Vestergade,
Odense, som blev markeret ved en reception i butikken den 29. april 2013. Foruden
diplomet og æren, var præmien også i år en deltagelse i International Congress of
Young Booksellers, som i maj 2013 blev afholdt i Poznan, Polen.
Årets Unge Boghandler 2014 blev Ida Frost fra Bog & idé i Nørrebro Bycenter i København, som forventes markeret ved en reception i bogladen d. 24. april 2014. Foruden diplomet og æren, er præmien også i år en deltagelse i International Congress
of Young Booksellers, som i maj 2014 afholdes i Riga i Letland.

X

Erhvervsvirksomhed
Boghandlerforeningens erhvervsvirksomhed består for langt størstedelen af IT- og
bibliografisk service, som sælges i abonnement til boghandlere og forlag. IT-delen
har gennem flere år været faldende, bl.a. i kraft af færre fysiske boghandler og det
stærke kædesamarbejde mellem medlemmerne. Den bærende del vil i fremtiden bestå af den bibliografiske service med udgangspunkt i BogInfo.

BogInfo
BogInfo er både en redaktion og en database, der anvendes til at berige forskellige af
branchens systemer (bl.a. BiBi og Bogportalen) og en række internetboghandler.
BogInfo-databasen har til formål at registrere al tilgængelig bibliografisk og kommerciel information (metadata og p.t. forsideillustrationer) om:


danske bøger, der er udgivet efter 1. januar 1990,



danske bøger, der planlægges udgivet,



ældre danske bøger, der stadig udbydes til salg af forlaget og



udenlandske bogudgivelser og andre varer, der tilbydes af forlag, grossister,
boghandlere og andre væsentlige leverandører til dansk boghandel.

BogInfo-databasen havde ved udgangen af 2013 i alt 487.500 vareposter, heraf var
de 88 % danske bøger. I 2013 er der tilkommet 51.000 nye vareposter, hvoraf de
48.500 (95 %) var danske bøger. Tilvæksten har været betragtelig større i 2013, fordi
der er indlæst data om e-bøger registreret af DBC.
I tilknytning til den bibliografiske database udarbejder BogInfo-redaktionen bl.a. også
en database over forlag og leverandører i branchen med kontakt- og kommercielle
informationer. Arbejdet med at identificere branchens leverandører anvendes til at få
så mange leverandører som muligt til at indgå aftale om, at ordrer kan afgives igennem boghandlernes primære ordre- og informationssystemer. Dette arbejde påbegyndtes med etableringen af BiBi, men er videreført i foreningens samarbejdsaftale
med Bogportalen, så BogInfo-redaktionen indgår fortsat ordreaftaler med branchens
leverandører. Disse aftaler omfatter p.t. både ordrer gennem BiBi og Bogportalen og
giver grundlaget for en simpel og rationel ordreadministration i boghandelen.

BiBi
BiBi eller Boghandelens Informations- og Bestillingssystem har været i fuld produktion siden 2003, og med dette system etablerede foreningen en ny standard for ordreog informationssystemer i branchen.
Det var forventet, at BiBi ville kunne lukke helt i 2013, men færdiggørelsen af Bogportalen har trukket ud, så BiBi-aktiviteten har været større end forventet.
BiBi havde i slutningen af kalenderåret 265 tilsluttede boghandlere, hvilket var 17
færre end de 282, der var tilsluttet i december 2012. Der blev i december 2013 afsendt ordrer til i alt 196 forlag, ekspeditioner og grossister. I december 2012 blev der
afsendt ordrer til i alt 194 forlag m.v.
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I alt blev der i 2013 lavet 2,7 mill. søgninger i BiBi (-28% i forhold til 2012), og der
blev afsendt 259.000 ordrelinjer (-32%), hvorved der blev bestilt i alt 620.000 varer
(primært bøger) (-37%). Nedgangen i aktivitet var forventet på grund af en forøget
brug af Bogportalen.

Samarbejdet med Bogportalen
I 2006 gik NBC og DBK i fællesskab i gang med at udvikle et nyt ordresystem, nemlig
Bogportalen. Udgangspunktet for Bogportalen var bl.a. ønsket om at automatisere
den differentierede samhandel mellem forlag og forhandlere. Fra forlagsside var der
pga. forbindelsen til foreningen et ønske om ikke at anvende BiBi til den differentierede samhandel.
BiBi havde udviklet sig til at være et af de vigtigste daglige arbejdsredskaber i boghandelen. Den værdi, som BiBi har tilført foreningens medlemmer, har foreningen
arbejdet aktivt for at bevare i Bogportalen, der alene ejes af DBK og NBC. Foreningen har bidraget med kendskab til den praktiske anvendelse (den skal være let at
bruge) og de reelle behov (den skal kunne det rigtige). Indtil 2011 havde Bogportalen
et formelt brugerudvalg, hvortil Boghandlerforeningen udpegede medlemmer.
Der var fra begyndelsen enighed om, at branchen ikke burde bære omkostningerne
ved to ordresystemer, hvorfor Bogportalen efterhånden skulle kunne formidle de
samme oplysninger og indeholde de samme funktioner som BiBi. Derefter ville BiBi
kunne lukkes. Til det formål indgik Bogportalen og foreningen allerede i 2007 en aftale om, at foreningen kunne supplere DBK- og NBC-forlagenes vareoplysninger med
data fra BogInfo-databasen. Dermed ville interesserede (og abonnerende) boghandlere fortsat kunne søge i en bibliografisk database med samme titelbredde som BiBi
og have muligheder for at bestille hos de hundredvis af forlag, der ikke ekspederes
på en af de to store ekspeditioner. Bogportalen skulle stille tekniske faciliteter til rådighed, medens foreningen skulle stille bibliografiske data og support til rådighed.
Foreningen kunne finansiere sin indsats ved at sælge abonnementer til de udvidede
informationer og faciliteter.
Undervejs i udviklingen har det vist sig, at foreningen også måtte supplerede de tekniske faciliteter i Bogportalen. Foreningen har således betalt for udvikling af diverse
faciliteter i Bogportalen, især den udvidede prismatrice, ligesom foreningen har påtaget sig opgaven med at distribuere ordrer til ikke-bogportal forlag og derfor udviklet et
nyt, eget modul udenfor BiBi til distribution af disse ordrer.
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BogInfo-abonnement i Bogportalen
De omtalte supplerende informationer og funktioner er samlet i BogInfo-abonnementet i Bogportalen. Det skal bl.a. rumme følgende faciliteter og informationer:


Oplysninger om alle danske bøger i BogInfo-databasen, herunder supplerende oplysninger om de bøger, der ekspederes af de Bogportal-tilknyttede forlag



Oplysning om boghandlere, forlag, ekspeditioner og andre leverandører, der
er optaget i BogInfo’s adressedatabase



Prisberegningsfunktion for såvel butik som kæde (kaldet prismatrice i Bogportalen og prismatrix i BiBi)



Tapnings- og udskriftsfunktioner til brug i boghandel

I 2013/14 er arbejdet med den udvidede prismatrice afsluttet. Næste skridt er kompletteringen af abonnementsdelen af Bogportalen med de supplerende informationer
om danske bøger, som i dag kun kan tilgås via BiBi. Der arbejdet på, at det kan afsluttes i 2014. Indtil da omfatter BogInfo-abonnementet også BiBi, ligesom alle der
abonnerer på BiBi også har adgang til BogInfo-abonnementet.
Abonnenterne tilbydes at bruge en applikation, BiBop, som lægger sig henover Bogportalen og bl.a. giver abonnenterne adgang til BogInfo’s adresseoplysninger, nemmere adgang til Bogportalen og flere udskriftsmuligheder.

Dataabonnement
14 internetbutikker og otte forskellige andre systemer, f.eks. kædernes varesystemer,
har abonnement på at tilgå og kopiere fra BogInfo-databasen. Prisen for disse abonnementer beregnes som hovedregel ud fra den pågældende boghandels salg af danske bøger.

BogSof
BogSof – Boghandelens Software – anvendes i 40 butikker til bogføring, fakturering,
ordreadministration, salgsregistrering, lagerstyring m.v. med udgangen af 2013, hvilket er et fald på 17 butikker ift. udgangen af 2012.
Den 26. oktober 2011 meddelte foreningen alle abonnenter på BogSof, at service på
BogSof ville ophøre med udgangen af maj 2013. I efteråret 2012 tilkendegav en større gruppe af abonnenter, at de var interesseret i at anvende BogSof som det forefindes i yderligere et år. Da der viste sig at være økonomisk grundlag for en serviceløsning er der indgået aftale om, at foreningen fortsætter med at servicere programmellet til udgangen af maj 2014.
I perioden har der ikke været arbejdet på særlige faciliteter til BogSof.

Datakommunikation
67 butikker købte bredbåndsløsninger fra foreningen ved udgangen af 2013. Det var
14 færre end på samme tidspunkt i 2012.
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Hoved- og nøgletal
Beløb i tusinde kroner
2013

2012

2011

2010

2009

Omsætning

8.314

9.131

11.032

11.911

12.573

Heraf kontingentindtægter

1.852

1.957

2.260

2.524

2.759

Dækningsbidrag

6.590

7.487

8.557

8.986

9.240

-365

-757

-1.564

-1.522

-2.295

-40

-541

-1.795

-1.493

-2.005

19

0

0

0

123

0

26

25

89

123

820

239

222

166

390

Likvide beholdninger

2.387

3.183

3.530

3.683

3.950

Egenkapital

5.002

5.042

5.583

7.378

8.871

Balancesum

6.867

6.856

7.432

9.662

11.454

Medlemmer ultimo året

306

321

339

353

358

Ansatte, omregnet til fuldtidsstillinger

7,8

10,0

13,5

13,8

13,3

Dækningsgrad

79,3%

82,0%

77,6%

75,4%

73,5%

Overskudsgrad

-4,4%

-8,3%

-14,2%

-12,8%

-18,3%

Afkastningsgrad

-9,0%

-20,0%

-31,7%

-22,6%

-26,2%

Egenkapitalens forrentning

-0,8%

-10,2%

-27,7%

-18,4%

-20,3%

Soliditetsgrad

72,8%

73,5%

75,1%

76,4%

77,4%

Hovedtal

Resultat af primær drift
Årets resultat
Investering i materielle anlægsaktiver
Varebeholdninger
Varedebitorer

Nøgletal
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Ledelsesberetning 2013
Hovedaktivitet
Boghandlerforeningens formål er at varetage danske boghandleres fælles interesser. Foreningen
skal i særlig grad varetage boghandlernes interesser i forholdet til forlæggerne og deres organisationer, offentlige myndigheder, virksomheder med berøring eller betydning for boghandelen
samt i forholdet til butikshandlens hoved- og arbejdsgiverorganisationer.
Foreningen sælger desuden IT- og informationsservice til medlemmerne og bogbranchen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens medlemstal er i 2013 faldet med i alt 15 medlemmer til 306 butikker. Det betyder,
at foreningen omfatter cirka 85 procent af de virksomheder, der i branchen handler på boghandlervilkår.
Foreningens aktiviteter har været præget af initiativer for at skabe bedre rammebetingelser for
medlemmerne (bl.a. en boglov) og tilpasning af foreningens serviceorganisation og –produktion.
Dertil kom, at boghandlerfaciliteterne i Bogportalen (der ejes af DBK og NBC) ikke blev færdigudviklet, hvorfor foreningen imod forventningerne ikke kunne lukke BiBi i 2013.
Foreningens omsætning er faldet med 9 procent eller 0,8 mio.kr. Nedgangen var 0,5 mio.kr. mindre end forventet, særlig fordi BogSof solgte mere hardware end forventet. Det øvrige fald i indtægter var forventet.
Den gennemsnitlige dækningsgrad faldt med 2,7 procentpoint til 79,3 procent i 2013. Dækningsbidraget faldt som følge heraf samt pga. den mindre omsætning med 0,9 mio.kr. i forhold til
2012 og udgjorde 6,6 mio.kr.
Foreningens andre driftsomkostninger udgjorde 7,0 mio.kr., hvilket var et fald på 1,3 mio.kr. i
forhold til 2012. Det skyldes især et fald i personaleomkostningerne (0,8 mio.kr.) og i forbruget
af ekstern assistance (0,4 mio.kr.). En fjerdedel af omkostningerne til ekstern assistance vedrører
tilpasninger til Bogportalen.
Resultatet af primær drift blev et underskud på 0,4 mio.kr., hvilket er en reduktion på 0,4 mio.kr.
ift. 2012, hvor resultat af primær drift blev minus 0,8 mio.kr.
Resultat af primær drift blev 0,3 mio.kr. bedre end forventet ved regnskabsårets start.
Foreningens finansielle indtægter blev væsentligt forbedret ift. året før, hvilket især skyldtes højere renteindtægter. Samlet blev det finansielle resultat næsten dobbelt så godt som forventet
med en finansiel nettoindtægt på 325 t.kr. mod en 217 t.kr. i 2012.
Årets resultat blev et underskud på 40 t.kr., hvilket var væsentligt bedre end bestyrelsens forventninger ved årets begyndelse (minus 0,6 mio.kr.).
Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt som vist på side 9.
Foreningens egenkapital er i 2013 faldet til 5,0 mio.kr.
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Usikkerhed ved indregning og måling
Det er ledelsens vurdering, at der ikke knytter sig særlige risici til foreningens virksomhed ud
over, hvad der følger af den generelle branche-/samfundsmæssige udvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.

Forventninger til fremtiden
Foreningens indtjening er nært knyttet til foreningens evne til at fastholde medlemsantallet, og
den er således afhængig af udviklingen på det danske boghandlermarked. Endvidere er foreningens indtjening afhængig af medlemmernes interesse for at købe service og ydelser fra foreningen.
Foreningens forventninger til 2014 er fortsat præget af, at foreningens fokus i højere grad rettes
mod det branchepolitiske. Bestyrelsen har fokus på, at foreningen har udsigten til fortsat faldende medlemstal, og arbejder løbende med at vurdere og tilpasses foreningens kapacitet til lavere
indtægter.
Foreningen ophører som tidligere meddelt med at servicere BogSof-programmet pr. 31. maj
2014. Dette betyder en nedgang i foreningens indtægter og omkostninger. Samtidig vil Interessefællesskabet BogSof blive nedlagt, og den særlige reserve for BogSof i egenkapitalen kan nedlægges. Derfor indstilles det til generalforsamlingen, at der fra 1. januar 2014 ikke længere fordeles fællesomkostninger og interne renter mellem alle foreningens aktiviteter, men alene mellem interessefællesskabet og den øvrige forening.
Foreningens BogInfo-redaktion vil fortsat varetage en række centrale opgaver ifm. datagenerering og ordrehåndtering i branchen. Foreningen fortsætter derfor med at udvikle de produkter og
de services, som redaktionen yder indenfor den nuværende bemanding. BiBi forventes som tidligere meddelt at blive nedlagt som ordresystem til fordel for Bogportalen, der ejes af DBK og
NBC, uden at dette giver anledning til nye besparelser. Bestyrelsen arbejder med et meget forsigtig skøn over, hvilke indtægter der kan skabes på grundlag af BogInfo-databasen.
Det forventes, at foreningen vil have en kontingentindtægt på 1,8 mio.kr. i 2014. Heraf vil en
kvart mio.kr. blive anvendt til aktiviteter i forbindelse med rekruttering og uddannelse af elever
til branchen, og der forventes anvendt 1,3 mio.kr. på de øvrige brancheaktiviteter. Efter en finansiel nettoindtægt på 0,2 mio.kr. vil de egentlige foreningsaktiviteter kunne bidrage med en halv
mio.kr. til finansiering af fællesomkostningerne. BogInfo- og IT-aktiviteterne forventes at give et
bidrag på 0,9 mio.kr. før fællesomkostninger.
Disse forventes at udgøre 1,2 mio.kr., så bestyrelsen regner med, at foreningen samlet vil få et
overskud på 0,1 mio.kr. i 2014. Dermed er foreningen, som tidligere planlagt, ved at være igennem den store økonomiske omlægning, som blev indledt i 2011.
Foreningens bestyrelse vil have et stærkt fokus på, at de iværksatte aktiviteter følger budgetterne.
Det prioriteres højt, at foreningen har en væsentlig politisk handlefrihed, hvilket kræver en sund
økonomi i forretningsaktiviteterne og fastholdelse af en robust egenkapital.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A, med de tilpasninger af regnskabsopstillingen, som foreningens forhold nødvendiggør.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt
sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens
personale og bestyrelse.

Der er fra og med 2013 kun beregnet interne renter
mellem Brancheforeningen og interessefællesskaberne
og ikke med alle aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år.

Ekstern assistance omfatter honorarer og gager til
ekstern assistance.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en
tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at
de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium
Som indtægtskriterium er som hovedregel anvendt
faktureringsprincippet. Eventuelt efterfaktureret abonnements- og kontingentindtægt er periodiseret.
Indtægt for varer og tjenesteydelser faktureres først
ved afsluttet leverance.

Eksterne variable omkostninger
Eksterne variable omkostninger omfatter kontingenter
og bidrag, der varierer med antallet af medlemmer og
gennemførte aktiviteter, samt eksterne omkostninger i
forbindelse med det realiserede salg af varer og abonnementer.

Ekstern assistance

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til
administration, lokaler, reklame, tab på debitorer mv.

Fællesomkostninger
Fællesomkostninger er den del af personale-, lokaleog administrationsomkostninger, der ikke kan henføres
til ét bestemt interessefællesskab eller den øvrige forening. Fællesomkostningerne fordeles mellem de enkelte aktiviteter og den øvrige forening efter aktiviteternes andel i omsætning og omkostninger.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og
-omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og
godtgørelser under acontoskatteordningen.

Interne renter
Der beregnes interne renter for det enkelte interessefællesskab efter fællesskabets binding eller fremskaffelse af likviditet. Renterne beregnes med en rentesats,
der følger obligationsrenteniveauet for statsobligationer.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring
af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte
på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel
skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver
IT- og netudstyr og maskiner samt andre anlæg,
driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen. Løn og gager
til fastansatte og øvrigt forbrug i foreningens regi til
udvikling og vedligeholdelse af anlægsaktiverne er
ikke medregnet i kostprisen, men er udgiftsført løbende.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Tekniske anlæg og maskiner
Andre driftsmidler
Indretning af lejede lokaler

3 år
3 år
5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter
FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Kostprisen for handelsvarer, emballage og edb-udstyr
omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for
at effektuere salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles
til kostpris.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter udtrukne obligationer og aktier, der er sat til salg
før statusdagen til en limiteret kurs. Disse værdipapirer
optages til realisationsværdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første
indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i
fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens
kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Hoved- og nøgletal
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendte beregningsmodeller.
Dækningsgrad

=

Dækningsbidrag x 100
Omsætning

Overskudsgrad

=

Resultat af primær drift x 100
Omsætning

Egenkapitalens forrentning

=

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Afkastningsgrad

=

Resultat af primær drift x 100
Gennemsnitlige ikke-likvide aktiver

Soliditetsgrad

=

Egenkapital x 100
Balancesum

Boghandlerforeningen
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Resultatopgørelse for 2013
2013
kr.

2012

1.852.107
6.462.372
8.314.479

1.957

-1.724.571

-1.645

6.589.909

7.487

-4.361.616
-1.030.198
-1.558.961
-4.329
-6.955.104

-5.181

-365.195

-757

5
6

340.575
-15.504

237

1

-40.125

-541

131.313
-171.437
-40.125

0

Note
Indtægter
Kontingenter
Salg af varer og tjenesteydelser

1

Eksterne variable omkostninger
Dækningsbidrag
Andre driftsomkostninger
Personaleomkostninger
Ekstern assistance
Andre driftsomkostninger
Af- og nedskrivninger

2
3
4

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

t.kr.

7.174
9.131

-1.448
-1.609
-7
-8.244

-20

Forslag til resultatfordeling
Overføres til Rådighedskapital
Overføres til Andre reserver

0
0
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Aktiver den 31. december 2013
2013
kr.

2012

1
15.151
15.152

0

2.913.771
2.913.771

2.681

2.928.922

2.681

0
0

26

820.219
100.000
20.682
258.266
1.199.167

239

352.304

0

352.304

0

2.386.817
2.386.817

3.183

Omsætningsaktiver i alt

3.938.288

4.175

Aktiver

6.867.210

6.856

Note

t.kr.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Teknisk anlæg og maskiner
Indretning af lejede lokaler
Finansielle aktiver
Værdipapirer

7
9

10

Anlægsaktiver i alt

0
0

2.681

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Handelsvarer
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg
Deposita
Diverse tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Værdipapirer til udbetaling indenfor et år
Likvide beholdninger
Indestående i banker og kassebeholdning

10

26

219
197
312
966

3.183
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Passiver den 31. december 2013
2013
kr.

2012

2.803.884
2.198.368
5.002.252

2.673

715.417
306.976
478.496
364.069
1.864.958

547

1.814

Gældsforpligtelser i alt

1.864.958

1.814

Passiver

6.867.210

6.856

Note

t.kr.

Egenkapital
Rådighedskapital
Andre reserver
Egenkapital i alt

12

2.370
5.042

Forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Offentlige kreditorer
Feriepengeforpligtelse
Anden gæld

Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.
Foreningen har ikke pantsat eller stillet nogle af sine aktiver til sikkerhed.
Foreningen har ikke afgivet garantier eller kautioner.
Der påhviler ikke foreningen nogen leasingsforpligtelser.
Der påhviler foreningen lejeforpligtigelser pr. 31. december 2013 på i alt 171.118 kr.

304
559
405
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Pengestrømsopgørelse for 2013
2013
kr.

2012

Resultat af primær drift
Kursreguleringer på aktier og obligationer
Af- og nedskrivninger
Ændring i driftskapital

-365.195
135.718
4.329
-305.863

-757

Pengestrømme fra primær drift

-531.012

-262

204.857
-15.504

102

Pengestrømme vedrørende drift

-341.659

-179

Køb af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Køb af finansielle aktiver
Salg af finansielle aktiver

-19.480
0
-473.987
39.101

0

Pengestrømme vedrørende investering

-454.366

533

Ændringer i likvide midler

-796.025

353

Likvide midler, primo

3.182.842

2.830

Likvide midler, ultimo

2.386.817

3.183

2.386.817
2.386.817

3.183

Modtagne renteindtægter m.v.
Betalte renteomkostninger m.v.

Likvide beholdninger omfatter:
Indestående i banker og kassebeholdning

t.kr.

134
7
354

-20

0
-2.406
2.939

3.183
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Noter
1. Specifikation af resultatet
2012
t.kr.

Forening
Kontingentindtægt
Generalforsamling
Branchetræf
Bestyrelse
Nyhedsbrev og hjemmeside
EIBF
Markedsviden
Uglevirke og Fællesfonden
Forening i øvrigt
Elevtræf
Årets Unge Boghandler
Elevpanel
Elevmaterialer
Elevannoncering
Uddannelse i øvrigt
Finansiering
Foreningsbidrag
Andre aktiviteter
BiBi & BogInfo-abo. i BOP, indtægt
Dataabonnementer, indtægt
BogInfo drift
Nettet
EDI-service
BogPost
BogSof
IT-afdeling
Bidrag fra andre aktiviteter
Ufordelte kapacitetsomkostninger
Administrationsløn
Personale- og sociale omkostninger
Regulering af feriepengeforpligtelse
Assistance og revision
Husleje og lokaleomkostninger
Kontorhold, internetforbindelse, inventa
Hensættelse til tab på debitorer
Tab på debitorer
Fordeling af Ufordelte kap. omkostning
Ufordelte omkostninger
Resultat

1.852.107
-39.202
-7.707
-335.580
-135.221
-176.302
-107.898
-9.279
-944.128
-132.068
-20.599
-3.013
8.529
-1.458
-58.358
305.279
195.102

1.957
-75
-70
-391
-87
-152
-132
-2
-1.195
-31
-14
-3
17
0
-84
217
-47

2.177.684
974.934
-3.313.801
10.814
53.055
38.688
-175.997
-603
-235.226

2.287
1.068
-4.262

-622.771
-148.370
80.396
-82.869
-864.334
-229.132
-102.780
-6.494
1.976.355
0
-40.125

-729
-119
270
-142
-814
-262
-135
-30
1.960

70
-107
8
337
105
-495

0
-542
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2. Personaleomkostninger
Der var den 31. december 2013 ansat 9 personer (11) i foreningen, hvoraf de 3 (2) var på deltid. Omregnet til
fuldtidsstillinger udgjorde beskæftigelsen 7,0 (9,9) personer.
Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal den 31. december 2012 henholdsvis for 2012.
Personaleomkostningerne kan specificeres således:

Lønninger
Vederlag til bestyrelse og udvalgsmedlemmer
Diæter
Refusioner
Pensionsbidrag
Øvrige sociale omkostninger
Kursusgebyrer
Kontingent Dansk Handel & Service
Øvrige personaleomkostninger

2013
kr.

2012

-3.862.519
-161.666
-2.227
0
-233.937
26.356
-12.170
-10.982
-104.472
-4.361.616

-4.807

-768.224
-69.156
-38.000
-154.818
-1.030.198

-1.032

-8.628
-3.215
-124.876
-898.492
-77.806
-27.147
-301.447
-102.780
-6.494
-8.075
-1.558.961

-9

t.kr.

-226
-1
24
-281
199
-19
-17
-52
-5.181

3. Ekstern assistance
IT-Konsulenter og vikarer
Juridisk assistance
Revision og regnskabsmæssig assistance
Anden ekspertbistand

-32
-140
-243
-1.448

4. Andre driftsomkostninger
Markedsføring
Møder
Rejseomkostninger
Lokaleomkostninger
Småanskafelser, service og vedligehold
Forsikringer
Kontorhold
Regulering af hensættelse til tab på debitorer
Årets tab på debitorer
Repræsentation

-8
-159
-814
-84
-39
-322
-135
-30
-9
-1.609
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2013
kr.

2012

190.558
14.299
135.718
340.575

102

-14.319
-1.185
-15.504

-7

t.kr.

5. Finansielle indtægter
Renteindtægter
Avance obligationer
Kursregulering obligationer

0
134
237

6. Finansielle omkostninger
Renteudgifter
Realiserede tab, obligationer

-13
-20

7. Tekniske anlæg og maskiner
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013
Anskaffelsessum
Afskrivninger pr. 1. januar 2013
Årets afskrivninger
Afskrivninger i alt

3.453.903
3.453.903
-3.453.903
0
-3.453.903
1

3.454
3.454
-3.447
-7
-3.454
0

8. Driftsmidler: Inventar m.v.
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013
Anskaffelsessum
Afskrivninger pr. 1. januar 2013
Afskrivninger i alt

161.783
161.783
-161.783
-161.783
0

162
162
-162
-162
0

9. Indretning af lejede lokaler
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013
Tilgang
Anskaffelsessum
Afskrivninger pr. 1. januar 2013
Årets afskrivninger
Afskrivninger i alt

187.398
19.480
206.878
-187.398
-4.329
-191.726
15.151

187
0
187
-187
0
-187
0
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2013
kr.

2012

2.913.771
2.913.771

2.681

352.304
352.304

0

3.266.074

2.681

0
0
0

11

2.672.571
131.313
2.803.884

3.532

2.369.805
-171.437
2.198.368

2.051

5.002.252

5.042

t.kr.

10. Værdipapirer
Anlægsaktiver
Obligationer
Omsætningsaktiver
Obligationer

2.681

0

11. Varebeholdninger
IT-udstyr
Poser, indpakningspapir m.v.

13
25

12. Egenkapitaludvikling
Rådighedskapital
Saldo pr. 1. januar 2013
Andel i årets resultat
Andre reserver
Saldo pr. 1. januar 2013
Andel i årets resultat

-860
2.673

319
2.370
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