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Del I. Leders beretning   

 
Det viktigste arbeidet Nasjonalbiblioteket har gjort i 2014 er ikke målbart verken i denne 
årsrapporten eller andre dokumenter som produseres i samtida. Det viktigste vi har gjort i 
løpet av 2014 er det ettertida som drar nytte av og kan verdsette. Nasjonalbibliotekets 
hovedaktivitet er å sikre landets hukommelse gjennom lagring og bevaring av pliktavlevert 
materiale, konservering, systematisering og digitalisering av historisk materiale og en 
kontinuerlig tilvekst til samlingen. Våre fagfolks kunnskap om samlingen er en integrert del 
av dette arbeidet. I våre fysiske og digitale sikringsmagasiner finnes alt publisert materiale 
fra Magnus Lagabøtes landslov via bokskatten, de første fotoene til kringkastingshistorien og 
internett. Gjennom å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre dette materialet sikrer 
Nasjonalbiblioteket ikke bare samtidens behov for historisk kunnskap og kontekst, men 
ettertidens mennesker muligheten til å knytte sine liv og sin identitet til fortida. Dette er en 
samfunnsverdi som ikke lar seg kvantifisere.  
 
Den andre hovedsiden ved virksomheten vår, rollen som infrastruktur og utvikler for folke- 
og fagbibliotek er tett knytta til nasjonalbibliotekoppgavene. Gjennom pliktavlevering, 
nasjonalbibliografien, det digitale bibliotek og formidlingsprosjekter som forfatterjubileum 
og plakatutstillinger limes de to funksjonene sammen. I 2014 har vi sett en voksende 
interesse for og innstrøm til depotbiblioteket i forbindelse med satsingen på å utvikle 
møteplass- og arenabibliotek rundt om i landet. Den utviklingen har Nasjonalbiblioteket også 
støtta opp om gjennom tildelingen av utviklingsmidler. Vi opplever at den gjensidige 
forståelsen og samhandlingen mellom biblioteksektoren og Nasjonalbiblioteket er stadig 
bedre, både gjennom felles praksiser og koordinering av lokale og nasjonale aktiviteter.  
 
Gjennom et tiår har Nasjonalbiblioteket jobbet systematisk utfra tanken om at hele 
samlingen må finnes på nettet der samtidens kunnskapsressurser søkes. Strategien baserer 
seg på at det er volumet på det digitalt tilgjengelige materialet og ikke rekkefølgen vi 
digitaliserer i, som er nøkkelen. I 2014 har vi passert 2,5 millioner digitale objekter og 
registrerer en rask voksende bruk av det digitale biblioteket. Bokhylla, som har vært et 
nasjonalt og internasjonalt pionerprosjekt får stadig flere brukere, og ikke minst merker vi en 
større forståelse for hvordan den kan brukes. De digitale produksjonsløypene oppdateres og 
effektiviseres kontinuerlig. Siden vi er den eneste aktøren i Norge som driver digitalisering i 
en slik skala, henter vi innspill og ressurser internasjonalt. Vi bidrar med erfaringsoverføring 
og innspill til søsterinstitusjoner både i Europa og USA, men vi høster også av de erfaringene 
andre gjør, for å sikre at vi til enhver tid digitaliserer med den best tilgjengelige teknologi og i 
de minst mulig ressurskrevende produksjonsløypene. Gjennom en kontinuerlig 
omprioritering av ressurser innen egne driftsrammer fra det analoge til det digitale, er vi i 
stand til og stadig øke innstrømmen til det digitale biblioteket. 
 
Nasjonalbibliotekets rolle som fysisk og digital magasin og sikringsressurs blir stadig mer 
kjent og brukt. Dette er i tråd med de mål som har vært satt for bibliotekpolitikken i Norge 
helt fra opprettelsen av Nasjonalbiblioteket i Rana i 1989. Nå, 25 år etter, ser vi til fulle 
effekten av denne tankegangen, når både folkebibliotek, universitetsbibliotek, store kunst og 
kulturinstitusjoner og private aktører henvender seg til oss for å bruke vår ekspertise og våre 
magasiner til å sikre sitt innhold. Dette sparer den norske stat og det norske samfunn for 
store ressurser, i stedet for mange små sentre som bygger parallellkompetanse og parallelle 
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tjenester, utnyttes stordriftsfordeler. Det gir store effektiviseringsgevinster, men vi ser også 
at det fyller opp Nasjonalbibliotekets magasiner, både fysisk og digitalt. I 2014 sto skallet til 
det nye automatlageret i Rana ferdig, samtidig som sikringsmagasinet i fjellet er i ferd med å 
bli fylt opp ved utgangen av 2014 opplever vi at det er mulig å virkelig begynne å høste av 
det digitaliseringsprosjektet har sådd, i form av formidling, tjenesteutvikling og infrastruktur 
på nett. Volumet vårt er nå så stort at det legger grunnlaget for både bredde og dybde i egne 
og andres tjenester. Vi ser også at vi nå er i sluttfasen i overgangen mellom det analoge og 
det digitale i infrastrukturen vi tilbyr fag- og folkebibliotekene. Vi har i 2014 satt i gang 
testingen av et nytt felles biblioteksøk og vil i løpet av 2015 og 2016 kunne lansere en helt 
ferdig og enhetlig nasjonal struktur for metadata, autoriteter og kunnskapsgjennfinning 
 
Denne årsrapporten vil vise at Nasjonalbiblioteket i 2014 har hatt god ressursstyring, og at 
institusjonen fyller samfunnsoppdraget som tilrettelegger for en demokratisk digital 
offentlighet med forankring i den nasjonale kulturarven.  
 
I 2015 ønsker vi å fortsette dette arbeidet gjennom to overskrifter. Formidlingen vil bli samla 
under målsettingen «Nasjonalbibliotek for fem millioner» mens bibliotekutviklingen slik den 
formes i den nye bibliotekstrategien handler om å forme ideen om bibliotek for hele det 21. 
århundre.   
 
 
 
Oslo 15.03.2015 
 
 
 
 
Aslak Sira Myhre        
Direktør         
Nasjonalbiblioteket   
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Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall    

Nasjonalbiblioteket er et bruttofinansiert forvaltningsorgan underlagt Kulturdepartementet. 

Nasjonalbibliotekets mandat er forankret i lov om pliktavlevering. I kraft av mandatet er 

Nasjonalbiblioteket en viktig del av nasjonens hukommelse gjennom å samle inn, registrere 

for gjennfinning, bevare og formidle alt som publiseres i Norge. I tillegg har 

Nasjonalbiblioteket ansvaret for utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk og skal gjennom 

sitt virke bidra til at norske bibliotek utvikles til offentlige møtested og debattarenaer i tråd 

med formålsparagrafen i bibliotekloven. Nasjonalbiblioteket er også infrastruktur for norske 

bibliotek gjennom tjenester som utvikling og vedlikehold av bibliografiske standarder, 

nasjonalbibliografier, depotbibliotek og felles biblioteksøk. Nasjonalbiblioteket er og 

forskningsinfrastruktur har ansvaret for en norsk språkbanktjeneste til bruk i forskning og 

næringsvirksomhet. 

Nasjonalbiblioteket er lokalisert på Solli Plass i Oslo og i Mo i Rana. Til sammen er det 421 

ansatte fordelt på 399 årsverk. Antall ansatte er om lag likt fordelt mellom Oslo og Rana. 

Nasjonalbiblioteket er inndelt i tre store fagavdelinger med 100–130 ansatte og fire 

stabsavdelinger med 6–15 ansatte. 

 

Nasjonalbibliotekets organisasjon 
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Nasjonalbibliotekets oppgaver og roller 

 

 

Nasjonalbibliotekets ressurser og ressursbruk 

Nøkkeltall fra årsregnskapet 2012 2013 2014 

Årsverk 375,5 382,4 399,4 

Tildeling post 01–29 414,9 430,3 449,8 

Utnyttelsesgrad post 01–29 97,1 % 97,8 % 97,7 % 

Lønnsandel 47,8 % 48,0 % 48,2 % 

Lønnsutgifter per årsverk          528 362           540 533           542 814  

Tildeling post 77 12,5 16,9 27,6 

Tildeling post 78   5 

Tildeling post 80 48,3 49,8 52,6 

For detaljer vedrørende regnskapsåret vises det til del VI i rapporten. 

Utvalgte nøkkeltall fra virksomheten 2012 2013 2014 

Besøk 

Antall besøkende i Henrik Ibsens gt. 110 188 591 187 617 176 886 

Besøk på nb.no (det digitale bibliotek) 1 050 000 2 700 000 4 088 000 

Innhold i et utvalg digitale tjenester 

Bøker tilgjengelig i bokhyllaavtalen 104 000 137 000 169 000 

Aviser tilgjengelig i alle norske bibliote 224 000 579 000 770 000 

Utvalgte produksjonstall fra digitaliseringsprogrammet 

Bøker – antall sider 7 900 000 137 000 169 000 

Avissider 4 600 000 3 200 000 3 700 000 

Foto 52 000 52 000 40 000 

Tidsskirfter – sider   500 000 

Lyd fra truede formater – enheter 3 600 3 800 4 300 

Musikkarv – notemanuskripter 93 000 56 000 41 000 
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Del III. Årets aktiviteter og resultater  

 

Samlingsutvikling 

Det ble pliktavlevert om lag like mye materiale i 2014 som i 2013. 
Unntaket har vært innhøsting av norske nettdomener og mottak av radiomateriale. Antall 
innhøstede nettdomener er økt fra 600 til 1200 i løpet av 2014. I tillegg har det i 2014 vært 
gjennomført månedlige dybdeinnhøstinger, noe som har ført til en betydelig økning i antall 
innhøstede nettdokument. Statlige og kommunale organ samt nettaviser og andre 
nettmedier er godt representert i dagens innhøsting. Det samme gjelder politiske partier og 
deres ungdomsorganisasjoner. Økningen av pliktavlevert radiomateriale skyldes at det seint i 
2013 og tidlig i 2014 kom fire nye radiokanaler, slik at det ved utgangen av 2014 ble avlevert 
innhold fra 10 kanaler. 
 
I 2014 ble det gjort flere innkjøp for å supplere samlingen. Av kjøpene vil vi spesielt 
fremheve en samling med historiske prospekter og plansjeverk fra perioden 1750–1880, en 
samling bestående av utenlandske plateutgivelser med sanger av Prøysen, samt brev fra 
Wergeland, Ibsen, Bjørnson, Kielland, Skredsvig, Backer, Garborg, Hamsun, Nansen og 
Bjørneboe. 
 
Nasjonalbiblioteket har i 2014 mottatt mange privatarkiv i gave fra institusjoner og 
privatpersoner, bl.a. arkivet til Det norske teatret, arkiv etter maleren Henrik Sørensen, 
skuespilleren Henki Kolstad, komponisten Knut Nystedt og artisten Joachim Nielsen, samt 
flyfotosamlinger fra 143 norske kommuner og film- og videoproduksjoner fra Nordnorsk 
filmsenter. 
 
Nasjonalbiblioteket har gjennom 2014 sikret at den norske offentligheten fra dette året, 
enten den har vært publisert i tekst,  lyd, bilde eller kombinasjoner av dette, er tilgjengelig 
for ettertiden. Samtidig har nasjonens offentlig tilgjengelige hukommelse blitt utvida 
gjennom tetting av lakuner, restaurering av utilgjengelig materiale og katalogisering og 
systematisering av samlinger. Til sammen har Nasjonalbibliotekets arbeid i 2014 stått for en 
vesentlig tilvekst til kunnskapen om Norge.  
 
Samlingsstørrelse pr 31.12.2014: 

 
Materialtype Digital tilvekst Digital bestand Analog bestand Enhet 
Aviser 191 346 822 327 5 501 740 Hefter 

Bilder 39 851 703 181 2 035 832 Antall 

Bøker 53 878 402 275 2 761 835 Bind 

Håndskrifter og notemanuskripter 124 529 491 589 >16 000 000 Sider 

Film 1 567 10 771 337 319 Rull/kassett 

Kart - - 59 138 Antall 

Musikk/lydopptak 4 316 27 168 204 614 Bånd, plater o.l. 

Notetrykk - - 78 784 Antall 

Plakater 1 608 11 572 122 094 Antall 

Postkort - - 263 014 Antall 

Radio 110 293 923 956 1 679 932 Timer 

Småtrykk - - 2 616 324 Antall 

Tidsskrifter 2 028 5 141 4 545 179 Hefter 

Fjernsyn 97 197 579 795 860 188 Timer 

I denne tabellen telles registrert materiale, både norsk og utenlandsk. I tillegg vil det for noen materialtyper telles flere analoge 
eksemplarer. Totaltallene vil derfor ikke si noe om hvor mange unike titler Nasjonalbiblioteket eier.  
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Formidling 

Som i de foregående seks årene hadde Nasjonalbiblioteket i 2014 en markant økning i 
bruken av det digitale biblioteket, nb.no. Antall besøk på nett økte med 52 % fra året før. 
Bokhylla økte med 32 000 nye titler i tjenesten og antall besøk økte med 45 %. I 
avistjenesten som gir adgang til historiske avisarkiv i alle norske bibliotek økte antall digitale 
avishefter med 191 000 eksemplarer og besøket med 33 %.  
 
I tilknytning til grunnlovsjubileet ble Stortingsforhandlingene fra 1814 og fram til i dag 
digitalisert og gjort søkbar. Prosjektet var et samarbeid mellom Stortingsarkivet og 
Nasjonalbiblioteket, og innholdet er tilgjengelig i nb.no både gjennom det generelle søket og 
gjennom inngangen Statsmaktene. 
 
Publikumsbesøk på Solli plass til lesesaler, arrangement og utstillinger var 176 000. Dette er 
en nedgang fra 187 000 året før. Tall for utlån av materiale og bruk av lesesalene er stabile.  
I 2014 ble det produsert to hovedutstillinger.  En i forbindelse med Alf Prøysen-jubileet og en 
i forbindelse med grunnlovsjubileet. Totalt ble det avholdt 110 arrangement på Solli Plass. Av 
disse var 40 fagkonferanser og fire vitenskapelige konferanser.   
 
Nasjonalbiblioteket har bidratt til fem forskningsprosjekter i samarbeid med universitets- og 
høgskolesektoren og det er produsert til sammen 25 vitenskapelige artikler i egne og andres 
publikasjoner.  
 
Publikasjoner 
Nota Bene: tre utgivelser 
NB21: to utgivelser 
Bibliotheca Nova: fire utgivelser 
 
I 2014 var det 3 802 oppslag i pressen om Nasjonalbiblioteket mot 2 171 i 2013. 

Nasjonalbibliotekets arbeid med formidling av samlingene, fra forskning til digitale tjenester 
har i 2014 nådd ut til vesentlige deler av befolkningen. Gjennom Bokhylla og de andre 
digitale tjenestene stiller Nasjonalbiblioteket seg i front for arbeidet med å gjøre kultur, 
kildemateriale og offentlighetshistorien kjent og tilgjengelig for allmennheten. Gjennom 
utstillinger, plakatutstillinger og seminarer har Nasjonalbiblioteket ivaretatt statens rolle 
som forvalter av litteraturhistorien.  

Bibliotekutvikling   

1. januar 2014 trådte en revidert lov om folkebibliotek i kraft. Det viktigste elementet i 
denne er formålsparagrafen som tar opp i seg folkebibliotekenes rolle i skjæringspunktet 
mellom det digitale bibliotek og det å være litteratur- og kulturhus, og som peker på 
bibliotekenes rolle som formidlingsarena. Ellers er loven endret slik at kravet om 
fagutdannet biblioteksjef i § 5 blir videreført i en ny form med mulighet for permanente 
dispensasjoner.  

Nasjonalbiblioteket innvilget i 2014 elleve dispensasjoner fra § 5 i lov om folkebibliotek, noe 
som er på linje med tidligere år. 
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I juli 2014 presenterte Nasjonalbiblioteket folkebibliotekstatistikken for 2013. Statistikken 
viste at bokutlånet i norske bibliotek holdt seg stabilt. Det samme gjelder depotbiblioteket 
der utlånet gikk opp med 5000 til 185 000 utlån.  I 2014 ble det registrert en økning i antall 
arrangement i forhold til 2013. 

Etter regjeringsskiftet la den nye regjeringen fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 
med vektlegging av utvikling av folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer 
for offentlige samtaler og debatt. Til dette formålet ble det i mars 2014 delt ut 12,1 millioner 
til 62 ulike prosjekter.  

Nasjonalbiblioteket har i 2014 fortsatt å utvikle rollen som infrastruktur for folke og 
fagbiblikotek, samtidig som veksten i tiltaksmidler og arbeidet med ny bibliotekstrategi 
styrka arbeidet med nasjonal bibliotekpolitikk. Nasjonalbiblioteket er en viktig pådriver for 
utviklingen av digitale bibliotekressurser, både gjennom nasjonale tjenester og 
tilrettelegging for lokale. Rundt 34 millioner av Nasjonalbibliotekets driftsmidler gikk i 2014 
til tiltak som direkte retter seg mot folke eller fagbibliotek.  

 

Resultater 

Nasjonalbiblioteket har i oppdrag å sikre og bevare pliktavlevert materiale og andre 
samlinger, og gjøre samlingene og informasjonen om disse tilgjengelig 
 

Indikatorer hovedmål 1 Måltall:  Resultat:  

  2014 2013 2014 

Avlevert materiale registrert, bevart og tilgjengelig for brukerne innen 
seks uker  

95 % 95 %          95 %          

 
Nasjonalbiblioteket skal styrke bibliotekene som møtesteder og arenaer for 
kulturformidling 
 

Indikatorer hovedmål 2 Måltall:  Resultat:  

  2014 2013 2014 

Andel av Nasjonalbibliotekets utstillinger som skal være tilrettelagt for 
bruk i og tilbys lokale bibliotek 

50 % 100 %          100 %          

 

Nasjonalbiblioteket skal fremme utvikling av digitalt innhold og tjenester 
 

Indikatorer hovedmål 3 Måltall:  Resultat:  

  2014 2013 2014 

Innholdet i DSM gjort tilgjengelig på nett eller i Nasjonalbibliotekets 
lokaler 4 uker etter digitalisering 

80 % 100 %          98 %          
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Del IV. Styring og kontroll i virksomheten   

 
Nasjonalbiblioteket benytter mål- og resultatstyring som sitt grunnleggende styringsprinsipp. 
Nasjonalbiblioteket viser til at samlet måloppnåelse er god, jf. del.  
 
Nasjonalbiblioteket har over flere år iverksatt tiltak for å bygge opp et hensiktsmessig system 
for helhetlig styring og kontroll. Den overordnede risikovurderingen ledelsen gjennomfører 
årlig viser at risikobildet gjennomgående ikke er kritisk. 
 
•  Nasjonalbiblioteket har gjennom hele året hatt fokus på å iverksette 

informasjonssikkerhetstiltak i henhold til plan for sikring av informasjonssikkerhet 
som ble oversendt til Departementet  og Riksrevisjonen i forbindelse med avslutning 
av regnskapsåret 2013.  

•  Det er behov for ytterligere satsing på intern kontroll og risikostyring. 
 
Nasjonalbibliotekets aktivitet beskrives og målsettes i årlige handlingsplaner. Disse 
handlingsplanene gjennomgår en kontrollprosess iverksatt av direktøren. Den årlige 
gjennomgangen viser at systemer, rutiner og prosesser i Nasjonalbiblioteket gjennomgående 
fungerer godt. Nasjonalbiblioteket har lagt hovedvekt på å kontrollere:  
 
•  virksomhetens evne til å oppnå fastsatte mål i tråd med samfunnsoppdraget 

(tildelingsbrevet)  
•  virksomhetens evne til å oppfylle overordnet krav om effektiv ressursbruk  
•  virksomhetens risikoer sett i sammenheng med planverk  
 
 
Nærmere omtale av forhold knyttet til styring og kontroll i Nasjonalbiblioteket 
 
Intern økonomiinstruks og internt disponeringsskriv 
Nasjonalbiblioteket gjennomfører årlig detaljerte budsjettgjennomganger på alle nivåer. De 
føringer som kommer ved tildeling av det enkelte års rammer, blir implementert i planer og 
budsjetter. Ved årets inngang tildeles den enkelte leder (direktør) en ramme og fullmakter i 
henhold til budsjettdisponeringer som er besluttet i ledelsen. Dette gjøres i et internt 
disponeringsskriv som setter ytre rammer, avviksmodell samt rapporteringsregime.  
 
Anskaffelser 
Nasjonalbiblioteket har i driftsåret innført E-handel og KRG (konkurransegjennomførings-
verktøy). Dette for å styrke kvaliteten på anskaffelser samt å sikre at økonomiregelverket i 
staten følges.  
 
Innføring av standard kontoplan, ny økonomimodell og periodisert regnskap 
Nasjonalbiblioteket implementerte ny økonomimodell basert på ny statlig standard 
kontoplan i 2013. De forventede effekter av ny statlig regnskapsstandard vil ikke være 
realiserbare før verktøyene har gjennomgått en betydelig oppgradering, spesielt med tanke 
på virksomhetsstyringsrapporter. Dette er ikke forventet implementert før tidligst våren 
2015. Slik ledelsen ser det gir dagens regnskapsrapportering et tilstrekkelig pålitelig grunnlag 
for beslutninger og styring.  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Nasjonalbiblioteket ble ved inngangen av året gradert som skjermingsverdig objekt av NSM. I 
etterkant av dette har Nasjonalbiblioteket hatt flere møter med ulike myndighetsorganer om 
konsekvenser og tiltak i tilknytning til dette. Ved årsskiftet føres det og en dialog med KUD 
om konsekvenser av graderingen. 
 
 
Forhold departementet har bedt Nasjonalbiblioteket om særskilt fokus på:  
 
Oppfølging av vesentlige forhold påpekt av Riksrevisjonen  
Nasjonalbiblioteket hadde en revisjonsgjennomgang av informasjonssikkerheten i 2013. I 
den forbindelse ble det avdekket enkelte forhold hvor sikkerheten ikke var tilfredsstillende. 
Som tilsvar ble det fra Nasjonalbiblioteket iverksatt strakstiltak og en tiltakspakke for å 
korrigere forholdene. Denne tiltakspakken ble av riksrevisjonen vurdert å være tilstrekkelig. 
Nasjonalbiblioteket har i 2014 fulgt opp denne tiltakspakken i henhold til plan.  
 
Redusere og fjerne «tidstyver» i forvaltningen (Fellesføring fra tildelingsbrev)  
I forbindelse med virksomhetenes innrapportering av tidstyver har Nasjonalbiblioteket 
gjennomført en intern prosess i henhold til retningslinjene. Nasjonalbibliotekets innspill er 
lagt på et overordnet nivå, dermed ble forslag som var vurdert som mindre vesentlige ikke 
tatt med. Nasjonalbibliotekets innspill peker på manglende samspill mellom ulike IKT-
støttesystemer i staten som en viktig tidstyv. Som eksempel nevnes arkivkrav til dokumenter 
hvor dokumenter må dobbelarkiveres i godkjent arkivsystem til tross for at de allerede 
finnes i andre IT systemer som forvaltes av en offentlig etat eller virksomhet. 
 
Nasjonalbiblioteket valgte å ikke spille inn «anskaffelser i staten ettersom ordningen er på 
høring.   
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Del V. Vurdering av framtidsutsikter 

 
Nasjonalbiblioteket er godt rustet for videre drift. De fysiske rammene i Mo i Rana og Oslo, 
de økonomiske rammene slik de er gitt over statsbudsjettet i 2015 og den 
samlingskunnskapen og fagkompetansen som finnes i staben, gjør at vi er i stand til å fylle de 
forpliktelser som er pålagt oss gjennom lov om pliktavlevering, bibliotekloven og 
tildelingsbrev fra staten.  
 
Nasjonalbiblioteket planlegger de neste årene en økt satsning på formidling av egne 
samlinger, både fysisk og digitalt, og en styrking av arbeidet med utviklingen av 
folkebibliotekene. Denne satsningen vil skje innenfor rammen av regjeringens 
bibliotekstrategi, tippemidlene Nasjonalbiblioteket fordeler og Nasjonalbibliotekets tildelte 
ramme. Nasjonalbiblioteket har tatt kontakt med private aktører for å iverksette offentlig 
privat samarbeid om en ytterligere styrking av Nasjonalbiblioteks formidling av egne 
samlinger.  
 
For at Nasjonalbiblioteket skal kunne tilby tjenester på dagens nivå, forutsettes det en videre 
utbygging av fysisk og digital lagringskapasitet og kompensasjon i rammene for å kunne 
drifte voksende magasinbehov.    
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Del VI. Årsregnskap 

Ledelseskommentarer årsregnskap 2014 

Formål 

Nasjonalbiblioteket er et bruttofinansiert forvaltningsorgan underlagt Kulturdepartementet. 
Nasjonalbibliotekets mandat er forankret i lov om pliktavlevering. I tillegg er 
Nasjonalbiblioteket pålagt en del andre oppgaver.  Nasjonalbiblioteket har ansvar for 
utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk og skal gjennom sitt virke bidra til at norske 
bibliotek utvikles til offentlige møtested og debattarenaer i tråd med formålsparagrafen i 
bibliotekloven. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for en norsk språkbanktjeneste til bruk 
i forskning og næringsvirksomhet. 
 
Nasjonalbiblioteket fører regnskapet etter ny statlig regnskapsstandard (SRS). Dette ble 
innført 01.01.2013. I tillegg ivaretas kontantprinsippet. 
 

Bekreftelse 

Årsregnskapet er avlagt i henholdt til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-
115 fra Finansdepartementet og krav fra KUD i instruks om økonomistyring. Jeg mener 
regnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, regnskapsførte 
kostnader, inntekter, eiendeler og gjeld. 
 

Vurdering av vesentlige forhold 

 
Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2014 
Bevilgningsrapporteringen viser at de samlede bevilgninger i 2014 har vært 586,3 mill. kr. Av 
disse tilhører 52,6 mill kr post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket, 5 mill.kr post 
78 «Leksikonstøtte» og 25,3 mill.kr tilhører investeringer. 
 
Virksomheten er tilpasset tildelte bevilgninger og regnskapsmessig status er fulgt opp 
kontinuerlig med rapportering fra avdelingene og oversikter over interne 
budsjettdisposisjoner. I henhold til det periodiserte regnskapet (se resultatoppstilling og 
balanseoppstilling) er årets resultat på 1,5 mill. kr. mot 10,5 mill. kr. i 2013. Endringen 
skyldes at driftskostnadene har økt mer enn driftsinntektene (økning på 6 % og 4 %). For 
driftskostnadene er det lønn og sosiale kostnader som har økt mest, se spesifikasjon i note 2.  
Samlede utbetalinger til tilskudd (77,78 og 80 post) har økt med 17,1 mill. kr. fra 2013 og var 
på 83,9 mill. kroner i 2014. 
 
Kontantregnskapsmessig har Nasjonalbiblioteket et totalt mindreforbruk på postene 
032601/032677 samt 3326 på 11,485 mill. kr. Disse midlene er søkt overført til 2015.  
 
For postene 78 og 80, «Leksikonstøtte» samt Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket er 
hele bevilgningen benyttet i 2014.  
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Oppstilling av artskontorapport for 2014 
Artskontorapporteringen, som er en oppstilling av bevegelser i kontantregnskapet, viser at 
rapporterte utgifter til drift og investeringer summerte seg til kr 470,7 mill.kr. mens netto 
utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet er på 536, 4 mill. kr. Mellomværende med 
statskassen utgjorde -9,37 mill. kr. i 2014. 
 
Virksomhetsregnskap forøvrig 
NBs verdi av varige driftsmidler har økt med 6,2 mill. kr. fra 2013 og var i 2014 på 80,8 mill. 
kr. Nærmere informasjon om tilganger og avskrivninger framgår av note 4 og 5. 
Omløpsmidler er redusert med 2,5 mill. kr. fra 2013 som skyldes minking på balansekonto 
«forskuddsbetalte kostnader», se spesifikasjon i note 14. 
 
Det var en økning på annen kortsiktig gjeld med 1 mill.kr. For spesifikasjon henvises til note 
18. 
 
For øvrig vises til vedlagte oppstillinger og noter. 
 

Tilleggsopplysninger  

Nasjonalbiblioteket fikk 01.01.2014 ved virksomhetsoverdragelse tilført to virksomheter, 
Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv. I tillegg ble Norsk Folkemusikkarkiv overført fra 
Universitetet i Oslo til Nasjonalbiblioteket. Disse overføringene medfører en endring på 7 
årsverk for Nasjonalbiblioteket.  
 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Nasjonalbiblioteket. 
Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i 
løpet av 1. tertial 2015. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt 
Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på Se Nasjonalbiblioteket nettsider så 
snart dokumentet er offentlig. 
 
 
Oslo 15.03.2015 
 
 
 
 
Aslak Sira Myhre        
Direktør         
Nasjonalbiblioteket        
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Prinsippnote til årsregnskapet for Nasjonalbiblioteket 

Årsregnskapet for Nasjonalbiblioteket er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer 
fastsatt i bestemmelsene om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra 
Finansdepartementet og krav fra KUD i instruks om økonomistyring. Oppstillingen av 
bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapportering og en nedre 
del som viser beholdninger NB står oppført med i kapitalregnskapet. 
 
Oppstilling av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser 
grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen. 
 
Oppstillingen av artskontorapporteringen og bevilgningsrapporteringen er utarbeidet etter 
de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer 
med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan NB skal rapportere til statsregnskapet. 
Sumlinjen «Netto rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene. 
 
På linje med alle statlige virksomheter er NB tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges 
Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt 3.8.1. NB tilføres ikke likviditet gjennom året. 
Ved overgangen til nytt år nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto.  
 
Bevilgningsrapportering 
Bevilgningsapporteringen viser regnskapstall som Nasjonalbiblioteket har rapportert til 
statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som NB 
har fullmakt til å disponere.  Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser NB 
står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva NB har fått 
stilt til disposisjon i tildelingsbrevet med tillegg, samt overførte midler fra regnskapsåret 
2013, for hver kombinasjon av kapittel/post. 
 
Artskontorapportering 
Artskontorapporteringen viser regnskapstall Nasjonalbiblioteket har rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Nasjonalbiblioteket har 
en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal 
ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen.  
Note 7 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og 
mellomværende med statskassen. 
 
Rapportering etter virksomhetsregnskap 
Driftsresultatet for 2014 ble 1,5 mill. kr. mot 10,4 mill. kr. forrige år. Årsaken til redusert 
overskudd skyldes en større økning i driftskostnader (6 %) enn i driftsinntekter (4 %) fra 2013 
til 2014. For driftskostnadene er det lønn og sosiale kostnader som har økt mest, se 
spesifikasjon i note 2.  
Ser en bort fra inntekt fra bevilgning har driftsinntektene blitt redusert med 2,8 mill. kr. fra 
forrige år. Dette skyldes mindre inntekter til salgsinntekt varer, se note 1.  
I notene 1–18 framgår en nærmere spesifisering av elementene i resultat- og balanse-
regnskapet.  
Balanseregnskapet viser en økning i eiendeler på 5 mill. kr. fra 2013. Herav har anleggsmidler 
økt med 8 mill. kr. mens omløpsmidler er redusert med 2,5 mill. kr. Økningen på 
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anleggsmidler tilskrives anskaffelser av driftsløsøre, inventar o.l. (se note 5 for nærmere 
informasjon). 
Reduksjonen på omløpsmidler skyldes nedgang på andre fordringer. Reduksjonen skyldes at 
forskuddsbetalte kostnader er i null i 2014 mens den var på 2,1 mill kr. i 2013 (for mer 
informasjon se note 14). 
På gjeldssiden har annen kortsiktig gjeld økt med tilnærmet 1 mill. kr. noe som kan tilskrives 
annen gjeld til ansatte, se note 18. Økningen skyldes at tapsutsatte lån til personale ble 
regnskapsført i 2014; noe som tidligere ikke har vært tilfelle. 
 
ÅPNINGSBALANSE 
Ved utarbeidelse av åpningsbalansen ble det lagt til grunn at bruksverdi basert på 
gjenanskaffelsesverdi representerer verdien for fysiske eiendeler, mens virkelig verdi 
benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi ble 
det tatt hensyn til slitasje og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av 
betydning for verdifastsettelsen.  
 
Alle immaterielle eiendeler og varige driftsmidler ble dokumentert ved henvisning til 
kjøpsdokumenter relatert til faktura – eller – bilagsnummer. Unntaket er deler av 
kontorinventar som dels er beregnet sjablongmessig og dels beregnet med tilhørende 
dokumentasjon/forklaring. 
 
Finansieringen av anleggsmidler (eksklusive finansielle anleggsmidler) som ble inkludert i 
åpningsbalansen for første gang, ble klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne 
forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidlene som finansieringen 
dekker.  
 
For omløpsmidler ble virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdsettelsen. Omløpsmidler, 
fratrukket kortsiktig gjeld og eventuelle øvrige forpliktelser, fremkommer som avregning 
med statskassen. 
 
TRANSAKSJONSBASERTE INNTEKTER 
Transaksjoner er resultatført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  
 
INNTEKTER FRA BEVILGNINGSFINANSIERTE AKTIVITETER 
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Nasjonalbiblioteket har rapportert til 
statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som 
Nasjonalbiblioteket har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler 
og forpliktelser Nasjonalbiblioteket står oppført med i statens kapitalregnskap.  
 
Bevilgninger inntektsføres i den periode da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å 
finansiere er utført, det vil si i den perioden kostnadene påløper. Ved avleggelse av 
årsregnskapet er årets endelige bevilgning til drift inntektsført. Endelig bevilgning til drift 
tilsvarer årets bevilgninger. Ubenyttet bevilgning som ikke kan overføres til neste 
regnskapsår, er ikke inntektsført. 
Investeringsbevilgninger er ført på regnskapslinjen «ikke inntektsført bevilgning» knyttet til 
anleggsmidler i balansen med det beløpet som faktisk er investert i regnskapsperioden. 
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Overførbar investeringsbevilgning inntektsføres ikke. Inntektsføring av 
investeringsbevilgning har skjedd i takt med avskrivningene av anleggsmidlene. 
 
KOSTNADER 
Kostnader som finansieres ved bevilgning, er regnskapsført i den periode aktivitetene som 
bevilgningen er forutsatt å finansiere, er utført.  
 
PENSJONER 
SRS 25 legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig 
ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen 
som tilsvarer NRS 6. Årets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til Statens 
pensjonskasse (SPK). Nasjonalbiblioteket betaler ikke premie til SPK. Premien dekkes over 
sentralt kapittel i statsbudsjettet. Det er i regnskapet lagt til grunn en sjablongmessig sats for 
beregning av pensjonspremie. Se også note 2 for en mer detaljert beskrivelse av 
tilnærmingsmetoden. 
I henhold til SRS’ene er personal- og pensjonskostnader periodiseres på månedsbasis i 2014. 
 
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, og poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger og nedskrevet til 
virkelig verdi ved eventuell bruksendring. I henhold til SRS’ene skal aktivering av 
anleggsmidler (immaterielle og varige) og avskrivninger på disse periodiseres på 
månedsbasis 
 
IMMATERIELLE EIENDELER 
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er balanseført.  
 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid.  
 

FINANSIERING AV PERIODISERTE POSTER 
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 
For Nasjonalbiblioteket gjelder: Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av 
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, har motpost i avregning med statskassen. 
Avregningen gir således et uttrykk for statens eierkapital når det gjelder kortsiktige poster og 
eventuelle finansielle anleggsmidler. 
 
Anleggsmidler 
Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i 
regnskapslinjen «ikke inntektsført bevilgning» knyttet til anleggsmidler. Dette representerer 
finansieringen av disse anleggsmidlene. Ved tilgang av immaterielle eiendeler og varige 
driftsmidler er anskaffelseskostnaden balanseført. Samtidig har anskaffelseskostnaden gått 
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til reduksjon av resultatposten «inntekt fra bevilgninger» og til økning av balanseposten 
«ikke inntektsført bevilgning» knyttet til anleggsmidler.  
Avskrivning av anleggsmidler er kostnadsført. I takt med gjennomført avskrivning er et 
tilsvarende beløp inntektsført under «inntekt fra bevilgning». Dette er gjennomført ved at 
finansieringsposten «ikke inntektsført bevilgning» knyttet til anleggsmidler er oppløst i takt 
med at anleggsmidlet er forbrukt i virksomheten. Konsekvensen av dette er at 
avskrivningene har en resultatnøytral effekt.  
 
Ved realisasjon/avgang av driftsmidler er gevinst/tap resultatført regnskapsmessig. 
Gevinst/tap er beregnet som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på 
realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av «ikke inntektsført bevilgning» knyttet til 
anleggsmidlet på realisasjonstidspunktet, er inntektsført.  
 
FORDRINGER 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg kan det for 
kundefordringer gjøres en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Det er ikke avsatt til 
forventet tap på fordringer i 2014. For nærmere spesifikasjon vises til note 13 
Kundefordringer.  
 
VALUTA 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Her er Norges 
Banks daglige spotkurs ved regnskapsårets slutt lagt til grunn. 
 
SELVASSURANDØRPRINSIPP 
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller 
resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller 
forpliktelser. 
 
STATENS KONSERNKONTOORDNING 
Nasjonalbiblioteket omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen 
innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot våre oppgjørskontoer i 
Norges Bank. 
Nasjonalbiblioteket tilføres ikke likvider gjennom året. Nasjonalbiblioteket har en trekk-
rettighet på konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning. Forskjellen mellom inntektsført 
bevilgning og netto trekk på konsernkontoen inngår i avregning med statskassen. Ved årets 
slutt gjelder særskilte regler for oppgjør/overføring av mellomværende. For 
Nasjonalbiblioteket nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved 
overgang til nytt regnskapsår.  
 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til «den direkte modellen for 
bruttobudsjetterte virksomheter».  
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapporteringsperiode: 201412 Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014
Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og 

mindreutgift 032601 11 287 000 11 287 000032645 0 25 303 000 25 303 000

0326 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter 461 044 000 458 860 946 2 183 054 032645 14 698 000 14 698 000

0326 Større anskaffelser og vedlikehold 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 40 001 000 28 446 120 11 554 880 032677 0 27 632 000 27 632 000

0326 Prosjekt- og utviklingsmidler 77 Tilskudd 27 632 000 26 357 016 1 274 984 032678 5 000 000 0 5 000 000

0326 Ymse faste tiltak 78 Tilskudd 5 000 000 5 000 000 0 032680 52 617 000 52 617 000

0326 Tillskuddsforvaltning 80 Diverse 52 617 000 52 617 000 0 3326* 0 -8 620 000 -8 620 000

Sum utgiftsført 586 294 000 571 281 082 tall r2014 og b2014stemmer

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 2014 Merinntekt og 

mindreinntekt (-)

3326 Ymse inntekter 01 Driftsinntekter 8 620 000 7 049 038 -1 570 962

3326 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 15 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak 53 763 53 763

3326 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 16 Refusjon av foreldrepenger 2 810 851 2 810 851

3326 Refusjoner lærlinger 17 Refusjon av lærlinger 40 604 40 604

3326 Refusjon sykepenger 18 Refusjon av sykepenger 6 696 409 6 696 409

5309 Tilfeldige inntekter 29 Ymse 557 146

5700 Arbeidsgiveravgift, SLP 72 Arbeidsgiveravgift 17 641 526

Sum inntektsført 8 620 000 34 849 336

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 536 431 746

Kapitalkontoer

60074901 Norges Bank KK /innbetalinger 17 978 752

60074902 Norges Bank KK/utbetalinger -553 535 323

703821 Endring i mellomværende med statskassen -875 175

Sum rapportert 0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (201412)

Konto Tekst 2014 2013 Endring

6260 Aksjer 0 0 0

703821 Mellomværende med statskassen -9 370 409 -8 495 235 -875 175

703821 3 -8495235

703821 4 -875174,7

Note A Forklaring av samlet tildeling
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Oppstilling av artskontorapporteringen for 2014
Note 201412 201312 Endring

Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Innbetalinger fra gebyrer 33 609 9 070 24 540
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 336 430 0 336 430
Salgs- og leieinnbetalinger 6 437 101 11 701 814 -5 264 713
Andre innbetalinger 0 0

Innbetaling av finansinntekter 0 0

Sum innbetalinger 6 807 141 11 710 884 -4 903 743

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter 218 316 763 207 594 915 10 721 848
Offentlige refusjoner vedrørende lønn -9 843 524 -8 915 994 -927 530
Utbetalt til investeringer 32 229 078 23 355 928 8 873 149
Utbetalt til kjøp av aksjer 0 0

Andre utbetalinger til  drift 236 679 616 230 675 656 6 003 959
Utbetaling av finansutgifter 81 610 11 606 70 004

Sum utbetalinger 477 463 542 452 722 112 24 741 430

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer 470 656 401 441 011 228 29 645 173 likt med S-rapport 31.12.2014 post 01,45,3326*

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m. 0 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Utbetalinger av tilskudd og stønader 83 974 016 66 837 954 17 136 062 likt med S-rapport 31.12.2014 post 77 og 80
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre 83 974 016 66 837 954 17 136 062

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 

5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift 17 641 526 17 047 939 593 586
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m) 557 146 506 916 50 230

Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 18 198 672 17 554 855 643 816

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet 536 431 746 490 294 327 46 137 419 likt med S-rapport 31.12.2014

Eiendeler og gjeld 201412 01.01.2014

Fordringer (legg til linjer og vis på konto) 80 744 206 838 -126 094

Kasse (legg til linjer og vis på konto) 21 000 21 000 0

Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på konto) 0 0

Skyldig skattetrekk -8 714 500 -7 633 951 -1 080 549

Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto) -1 021 486 -1 279 137 257 651

Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto) 263 832 190 016 73 817

Sum mellomværende med statskassen -9 370 409 -8 495 235 -875 175 likt med S-rapport 31.12.2014

Kontrollsum:

536 431 746

536 431 746

0 Differanse

Oversikt over mellomværende med statskassen
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Resultatregnskap - rapportperiode: 201412
Note 201412 201312 Endring Endring

Driftsinntekter i kr i %

Inntekt fra bevilgninger 1 504 531 305 481 867 679 22 663 626 4,7

Inntekt fra gebyrer 1 26 511 19 869 6 642 33,4

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 336 430 0 336 430 100,0

Salgs- og leieinntekter 1 6 243 523 9 415 109 -3 171 586 -33,7

Gevinst ved avgang av anleggsmidler 1 0 0 0

Andre driftsinntekter 1 0 0 0

Sum driftsinntekter 511 137 769 491 302 657 19 835 112 4,0

Driftskostnader

Lønn og sosiale kostnader 2 246 070 930 228 296 960 17 773 970 7,8

Varekostnader 0 0 0

Andre driftskostnader 3 239 026 870 229 225 621 9 801 249 4,3

Avskrivninger 4,5 24 499 258 23 361 511 1 137 747 4,9

Nedskrivninger 4,5 0 0 0

Sum driftskostnader 509 597 059 480 884 092 28 712 967 6,0

Driftsresultat 1 540 711 10 418 566 -8 877 855 -85,2

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 6 0 3 773 -3 773 -100,0

Finanskostnader 6 81 610 13 520 68 090 503,6

Sum finansinntekter og finanskostnader -81 610 -9 747 -71 863 737,3

Inntekter fra eierandeler i selskaper mv.

Utbytte fra selskaper mv. 6 0 0 0 0,0

Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv. 0 0 0 0,0

Resultat av periodens aktiviteter 1 459 101 10 408 819 -8 949 718 -86,0

Avregninger

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 0 0 0 0,0

Sum avregninger 0 0 0 0,0

Periodens resultat (til virksomhetskapital) 1 459 101 10 408 819 -8 949 718 -86,0

Disponeringer 8 0 0 0

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 0 0 0 0,0

Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet 9 0 0 0 0,0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0 0,0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Utbetalinger av tilskudd til andre 10 83 974 016 66 837 954 17 136 062 25,6

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 10 83 974 016 66 837 954 17 136 062 25,6

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Balanse - rapportperiode: 201412
Note 201412 201312 Endring Endring

EIENDELER i kr i %

0

A. Anleggsmidler 0

0

I Immaterielle eiendeler 0

Forskning og utvikling 4 0 0 0 0,0

Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 4 3 209 882 1 681 167 1 528 715 90,9

Sum immaterielle eiendeler 3 209 882 1 681 167 1 528 715 90,9

II Varige driftsmidler

Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 0 0 0 0,0

Maskiner og transportmidler 5 9 229 171 8 663 240 565 930 6,5

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 71 611 280 65 976 105 5 635 174 8,5

Anlegg under utførelse 5 0 0 0 0,0

Beredskapsanskaffelser 5 0 0 0 0,0

Sum varige driftsmidler 80 840 450 74 639 346 6 201 105 8,3

III Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskaper 11 0 0 0 0,0

Investeringer i tilknyttet selskap 11 0 0 0 0,0

Investeringer i aksjer og andeler 11 0 0 0 0,0

Obligasjoner og andre fordringer 0 0 0 0,0

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0,0

Sum anleggsmidler 84 050 332 76 320 513 7 729 820 10,1

0

B. Omløpsmidler 0

I Varebeholdninger og forskudd til leverandører 0

Varebeholdninger 12 0 0 0 0,0

Forskuddsbetalinger til leverandører 12 0 0 0 0,0

Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører 0 0 0 0,0

0

II Fordringer

Kundefordringer 13 405 468 631 701 -226 233 -35,8

Andre fordringer 14 80 744 2 342 635 -2 261 891 -96,6

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 0 0 0 0,0

Sum fordringer 486 212 2 974 335 -2 488 124 -83,7

III Kasse og bank 0

Bankinnskudd 17 0 0 0 0,0

Andre kontanter og kontantekvivalenter 17 21 000 21 000 0 0,0

Sum kasse og bank 21 000 21 000 0 0,0

Sum omløpsmidler 507 212 2 995 335 -2 488 124 -83,1

0

Sum eiendeler 84 557 544 79 315 848 5 241 696 6,6



 23 

 
 

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Balanse - rapportperiode 201412
Note 201412 201312 Endring Endring

i kr i %

VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD

C. Virksomhetskapital

I Innskutt virksomhetskapital

Innskutt virksomhetskapital 8 0 0 0

Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 0

II Opptjent virksomhetskapital

Opptjent virksomhetskapital 8 0 0 0

Sum opptjent virksomhetskapital 0 0 0

Sum virksomhetskapital 0 0 0

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser

Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, 5 84 050 332 76 320 513 7 729 820 10,1

Andre avsetninger for forpliktelser 0 0

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 84 050 332 76 320 513 7 729 820 10,1

0

II Annen langsiktig gjeld 0

Øvrig langsiktig gjeld 0 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 0 0

III Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 0 0

Skyldig skattetrekk 8 714 500 7 633 951 1 080 549 14,2

Skyldige offentlige avgifter 3 277 401 3 477 042 -199 640 -5,7

Avsatte feriepenger 21 823 012 20 327 667 1 495 345 7,4

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 18 4 418 017 3 380 933 1 037 085 30,7

Sum kortsiktig gjeld 38 232 931 34 819 593 3 413 338 9,8

IV Avregning med statskassen

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 -37 725 719 -31 824 257 -5 901 461 18,5

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 15

Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte) 15

Sum avregning med statskassen -37 725 719 -31 824 257 -5 901 461 18,5

Sum gjeld 84 557 544 79 315 848 5 241 696 6,6

Sum virksomhetskapital og gjeld 84 557 544 79 315 848 5 241 696 6,6
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen for bruttobudsjetterte virksomheter

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 201412 201312 Endring Endring

i kr i %

Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning
1 

innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen 0 0 0 0

innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre 0 0 0 0

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 6 437 101 11 701 814 -5 264 713 -45,0

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 33 609 9 070 24 540 270,6

innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre 336 430 0 336 430 100

innbetalinger av utbytte 0 0 0 0

innbetalinger av renter 0 0 0 0

innbetaling av refusjoner 9 843 524 8 915 994 927 530 10,4

andre innbetalinger 1 328 087 2 864 656 -1 536 569 -53,6

Sum innbetalinger 17 978 752 23 491 534 -5 512 782 -23,5

Utbetalinger

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader -203 159 732 -193 456 677 -9 703 055 5,0

utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk -233 273 776 -229 405 376 -3 868 400 1,7

utbetalinger av renter -5 530 -1 426 -4 104 287,8

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -2 751 932 -4 502 373 1 750 441 -38,9

utbetalinger av tilskudd og overføringer til andre -86 308 063 -67 147 601 -19 160 462 28,5

andre utbetalinger 999 696 1 413 260 -413 564 -29,3

Sum utbetalinger -524 499 337 -493 100 193 -31 399 144 6,4

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (se avstemming) -506 520 585 -469 608 660 -36 911 925 7,9

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0

utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -29 035 986 -23 355 928 -5 680 058 24,3

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0

utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter

innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -29 035 986 -23 355 928 -5 680 058 24,3

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 

innbetalinger av virksomhetskapital

tilbakebetalinger av virksomhetskapital

utbetalinger av utbytte til statskassen

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 0 0

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -535 556 571 -492 964 588 -42 591 983 8,6

Avstemming 201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

periodens resultat (til virksomhetskapital) 0 0 0 0

netto avregninger 1 459 101 10 408 455 -8 949 354 -86,0

bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 0 0,0

ordinære avskrivninger 24 499 258 23 361 510 1 137 748 4,9

nedskrivning av anleggsmidler 0 0 0 0,0

inntekt fra bevilgning 
2 

-476 934 195 -448 334 513 -28 599 682 6,4

arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap.  5700/5309 18 198 672 17 554 855 643 816 3,7

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) -32 229 078 -23 355 928 -8 873 150 38,0

tilskudd -83 974 016 -66 837 955 -17 136 062 25,6

resultatandel tilknyttet selskap

endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 7 729 820 -5 219 7 735 038 -148223,4

diverse 0 -1 289 255 1 289 255 -100

endring i kundefordringer 226 233 2 783 956 -2 557 723 -91,9

endring i leverandørgjeld 0 0 0

endring i ikke inntektsført bevilgning 
1 

effekt av valutakursendringer

inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) 35 326 930 33 527 584 1 799 346 5,4

pensjonskostnader (kalkulatoriske) -35 326 930 -33 527 584 -1 799 346 5,4

poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 29 035 986 20 653 730 8 382 256 40,6

korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)

endring i andre tidsavgrensningsposter 5 467 634 -4 548 298 10 015 931 -220,2

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter* -506 520 585 -469 608 660 -36 911 926 7,9

Kontrollsummer:

1
 Benyttes normalt av nettobudsjetterte virksomheter -506 520 585 -469 608 660

2
 Benyttes normalt av bruttobudsjetterte virksomheter 0 0
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 1 Driftsinntekter Endring Endring

201412 201312 i kr i %

Inntekt fra bevilgninger

Årets bevilgning fra overordnet departement* 492 425 000 430 354 000 62 071 000 14,4

Årets bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt* 0

 - brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler av årets bevilgning -32 229 078 -23 355 928 -8 873 149 38,0

 - ubrukt bevilgning til investeringsformål   (post 30-49) -15 490 805 -16 822 487 1 331 682 -7,9

 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 24 499 258 23 361 511 1 137 747 4,9

 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 0

 + inntekt til pensjoner** 35 326 930 33 527 584 1 799 346 5,4

 - utbetaling av tilskudd til andre 0 0 0

Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres) 0 0 0

Sum inntekt fra bevilgninger 504 531 305 447 064 679 57 466 626 12,9

*Vesentlige tildelinger skal spesifiseres per post på egne linjer.

 ** Benyttes av virksomheter som får arbeidsgivers andel av pensjon dekket via sentral bevilgning til SPK.

Inntekt fra gebyrer

Gebyrer 26 511 19 869 6 642 33,4

0 0 0

0 0 0

Sum inntekt fra gebyrer 26 511 19 869 6 642 33,4

0

Inntekt fra tilskudd og overføringer 0

Inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater 0

0 0 0

Tilskudd fra andre statlige virksomheter 160 000 0 160 000

0 0 0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater 160 000 0 160 000

Inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre 

Tilskudd fra EU 146 430 0 0

Andre tilskudd/overføringer 30 000 0 0

Andre tilskudd 0 0 0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer fra andre 176 430 0 0

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer 336 430 0 0

Salgs- og leieinntekter

Salgsinntekt varer, avgiftspliktig 943 621 4 177 251 -3 233 630 -77,4

Prosjektinntekter (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri) 5 299 902 5 237 858 62 044 1,2

Inntekter fra undervisningsoppdrag 0 0 0

Sum salgs- og leieinntekter 6 243 523 9 415 109 -3 171 586 -33,7

Gevinst ved avgang av anleggsmidler*

Salg av eiendom 0 0 0

Salg av maskiner, utstyr mv. 0 0 0

Salg av andre driftsmidler 0 0 0

Gevinst ved avgang av anleggsmidler 0 0 0

*Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres, og det skal angis eventuell øremerking av midlene.

   Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, ref. note 4 og 5.

Andre driftsinntekter

Uopptjent inntekt 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0

Sum andre driftsinntekter 0 0 0

0

Sum driftsinntekter 511 137 769 456 499 657 54 638 112 12,0

Beregning av årets netto tilgang for bruttobudsjetterte virksomheter med inntektsbevilgninger

Kapittel og post Utgiftsbevilgning Inntektsbevilgning 

(-)

Netto tilgang

1xxxx.01/4xxx.01 0 0 0

1xxxx.21/4xxx.21 0 0 0

De inntektskapitler/poster og tilhørende utgiftskapitler/poster som virksomheten har settes inn i oppstillingen. Legg til flere linjer om nødvendig.

23.01.2015 10:56
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 2 Lønn og sosiale kostnader Endring Endring

i kr i %

201412 201312

Lønninger 182 230 313 168 197 670 14 032 643 8,3

Feriepenger 22 630 951 20 366 956 2 263 995 11,1

Arbeidsgiveravgift 20 835 419 19 515 510 1 319 909 6,8

Pensjonskostnader* 28 417 399 26 950 229 1 467 171 5,4

Sykepenger og andre refusjoner -9 843 524 -8 915 994 -927 530 10,4

Andre ytelser 1 800 371 2 182 589 -382 218 -17,5

Sum lønn og sosiale kostnader 246 070 930 228 296 960 17 773 970 7,8

Nasjonalbiblioteket betaler ikke selv pensjonspremie til SPK, og kostnad til premie er heller

ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premie dekkes i samsvar med sentral ordning i staten.

Det er i regnskapet lagt til grunn en estimert sats for beregning av pensjonskostnad.

Pensjonene er kostnadsført basert på denne satsen multiplisert med påløpt pensjonsgrunnlag i 

virksomheten. Vi viser for øvrig til note 1 om resultatføring av kalkulatoriske inntekter til pensjoner.

23.01.2015 10:56

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 3 Andre driftskostnader Endring Endring

i kr i %

201412 201312

Husleie 109 788 433 104 580 493 5 207 940 5,0

Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 0 0,0

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 2 360 374 2 382 498 -22 124 -0,9

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 13 099 405 14 340 052 -1 240 647 -8,7

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 11 688 637 11 838 789 -150 152 -1,3

Mindre utstyrsanskaffelser 5 135 019 4 537 309 597 711 13,2

Leie av maskiner, inventar og lignende 1 002 284 1 091 085 -88 801 -8,1

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 48 262 137 38 668 582 9 593 555 24,8

Reiser og diett 9 819 981 8 996 643 823 338 9,2

Øvrige driftskostnader* 37 870 599 42 790 170 -4 919 571 -11,5

Sum andre driftskostnader 239 026 870 229 225 621 9 801 249 4,3

*Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige beløp som bør fremgå av regnskapet.

23.01.2015 10:56

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Note 4 Immaterielle eiendeler

FoU Rettigheter mv. Immaterielle 

eiendeler under 

utførelse

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.2014 0 2 652 967 0 2 652 967

Tilgang 2014 0 2 011 763 0 2 011 763

Avgang anskaffelseskost i 2014 0 0 0 0

Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i 2014 0 0 0 0

Anskaffelseskost 201412 0 4 664 730 0 4 664 730

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2014 0 0 0 0

Nedskrivninger i 2014 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.2014 0 971 800 0 971 800

Ordinære avskrivninger i 2014 0 483 048 0 483 048

Akkumulerte avskrivninger avgang i 2014 0 0 0 0

Balanseført verdi 201412 0 3 209 882 0 3 209 882

Avskrivningssatser (levetider)

Virksomhets-

spesifikt 5 år / lineært Ingen avskrivning

(1) Sett inn minustegn hvis disse linjene benyttes. 

(Trenges ikke ved automatisk uthenting av tall)
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt: 23.01.2015 10:56

Note 5 Varige driftsmidler

Tomter Bygninger Infrastruktur- 

eiendeler

Maskiner, 

transportmidler

Driftsløsøre, 

inventar, verktøy 

o.l.

Anlegg under 

utførelse

Beredskaps-

anskaffelser

Sum

Anskaffelseskost 01.01.2014 0 0 0 14 999 266 121 036 905 0 0 136 036 170

Tilgang i 2014 0 0 0 3 274 544 26 896 314 0 0 30 170 858

Avgang anskaffelseskost i 2014 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 201412 0 0 0 18 273 810 147 933 219 0 0 166 207 028

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedskrivninger i 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2014 0 0 0 6 336 025 55 060 800 0 0 61 396 825

Ordinære avskrivninger i 2014 0 0 0 2 708 614 21 307 596 0 0 24 016 210

Akkumulerte avskrivninger avgang i 2014 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 201412 0 0 0 9 229 171 71 564 823 0 0 80 793 994 80 840 450 -46 456

Avskrivningssatser (levetider) Ingen avskrivning

10-60 år 

dekomponert 

lineært

Virksomhets-

spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Ingen avskrivning

Virksomhets-

spesifikt

Avhendelse av varige driftsmidler i 2014:

Vederlag ved avhendelse av anleggsmidler 0

 - Bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Sett inn minustegn hvis disse linjene benyttes.

(Trenges ikke ved automatisk uthenting av tall)

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Finansinntekter

Renteinntekter 0 0 0 0

Agiogevinst 0 3 773 -3 773 -100

Annen finansinntekt 0 0 0 0

Sum finansinntekter 0 3 773 -3 773 -100

Finanskostnader

Rentekostnad 5 530 11 606 -6 076 -52,4

Nedskrivning av aksjer 0 0 0 0

Agiotap 76 079 1 914 74 166 3875,4

Annen finanskostnad 0 0 0 0

Sum finanskostnader 81 610 13 520 68 090 503,6

Utbytte fra selskaper mv.

Mottatt utbytte fra selskap 1 0 0

Mottatt utbytte fra selskap 2 0 0

Mottatt utbytte fra selskap 3… 0 0

Sum mottatt utbytte 0 0

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital

201412 201312

Gjennomsnitt 

i perioden

Balanseført verdi immaterielle eiendeler 3 209 882 1 681 167 2 445 524

Balanseført verdi varige driftsmidler 80 793 994 74 639 346 77 716 670

Sum 84 003 876 76 320 513 80 162 194

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: 12

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2014: 80 162 194

Fastsatt rente for år 2014: 1,79

Beregnet rentekostnad på investert kapital:* 143 490 327

*Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede

 rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.
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A) Avregning med statskassen

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Finansielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler 0 0 0 0

Sum 0 0 0 0

Omløpsmidler

Varebeholdninger og forskudd til leverandører 0 0 0 0

Kundefordringer 405 468 631 701 -226 233 -35,8

Andre fordringer 80 744 2 342 635 -2 261 891 -96,6

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 0 0 0 0

Kasse og bank 21 000 21 000 0 0

Sum 507 212 2 995 335 -2 488 124 -83,1

Annen langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0

Sum 0 0 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 0 0 0 0

Skyldig skattetrekk -8 714 500 -7 633 951 -1 080 549 14,2

Skyldige offentlige avgifter -3 277 401 -3 477 042 199 640 -5,7

Avsatte feriepenger -21 823 012 -20 327 667 -1 495 345 7,4

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 713 -4 387 5 100 -116,3

Annen kortsiktig gjeld -4 418 730 -3 376 546 -1 042 185 30,9

Sum -38 232 931 -34 819 593 -3 413 338 9,8

Avregning med statskassen* -37 725 719 -31 824 257 -5 901 461 18,5

Avstemming av periodens resultat mot endring i avregning med statskassen (kongruensavvik)

Konsernkonto utbetaling -553 535 323

Konsernkonto innbetaling 17 978 752

Netto trekk konsernkonto -535 556 571

Innbetaling innkrevingsvirksomhet 0

Utbetaling tilskuddsforvaltning 83 974 016

Inntektsført fra bevilgning (kontogruppe 19) 476 934 195

Arbeidsgiveravgift/gruppeliv rapportert på kap. 5700/5309 -18 198 672

Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der forpliktelsen ikke er resultatført 0

Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling) 207 595

Andre avstemmingsposter (spesifiseres) 0

Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto 7 360 563

Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen -1 459 101

Sum endring i avregning med statskassen * 5 901 461

*Sum endring i avregning med statskassen skal stemme med sum i endringskolonnen ovenfor.

Nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld vil som hovedregel ha sin finansiering knyttet til 
regnskapslinjen Avregning med statskassen. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler vil som hovedregel 

følge forpliktelsesmodellen, dvs. ha finansiering (motpost) klassifisert som avsetning for langsiktige forpliktelser 
på regnskapslinjen Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 9 Innkrevingsvirksomhet  og andre overføringer til staten

201412 201312

Overføring fra andre statlige regnskaper 0 0

Overføring fra kommunenes/fylkeskommunenes forvaltningsbudsjetter 0 0

Skatter og avgifter, renteinntekter og utbytte m.m 0 0

Sum inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 10 Tilskuddsforvaltning  og andre overføringer fra staten

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Overføring til andre statlige regnskaper 0 0 0 0

Tilskudd og stønader fra staten til andre 83 974 016 66 837 954 17 136 062 25,6

Sum utbetalinger av tilskudd til andre 83 974 016 66 837 954 17 136 062 25,6

23.01.2015 10:56

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO

Note 11 Investeringer i aksjer og andeler

Forretnings-

kontor

Ervervsdato Antall    

aksjer

Eierandel Stemme-

andel

Årets resultat i 

selskapet

Balanseført 

egenkapital i 

selskapet

Balanseført verdi 

kapitalregnskap

Balanseført verdi 

virksomhets-

regnskap

Aksjer

Selskap 1  0,0 % 0,0 % 0 0 0 0

Selskap 2 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0

Selskap 3… 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0

Balanseført verdi <date>.2014 0 0

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 12 Varebeholdninger

201412 201312

Anskaffelseskost

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten 0 0

Beholdninger beregnet på videresalg 0 0

Forskudd til leverandører * 0 0

Sum anskaffelseskost 0 0

Ukurans

Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten 0 0

Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg 0 0

Sum ukurans 0 0

Sum varebeholdninger 0 0

* Dersom virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger til leverandører, skal det opplyses om

forskuddsbetalt beløp.  Det er bare forskudd til leverandører som leverer varer eller tjenester som er

en direkte del av varekretsløpet eller tjenesteproduksjonen, som skal spesifiseres i denne noten. 

Forskudd til andre leverandører skal spesifiseres som andre fordringer

 (for eksempel: husleie, strøm og tidsskrifter).
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 13 Kundefordringer

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Kundefordringer til pålydende 405 468 631 701 -226 233 -35,8

Avsatt til forventet tap (-) 0 0 0 0,0

Sum kundefordringer 405 468 631 701 -226 233 -35,8

23.01.2015 10:56

Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Forskuddsbetalt lønn 0 28 128 -28 128 -100,0

Reiseforskudd 0 3 000 -3 000 -100,0

Personallån 83 740 178 478 -94 738 -53,1

Andre fordringer på ansatte 0 0 0 0,0

Forskuddsbetalte kostnader 0 2 135 797 -2 135 797 -100,0

Andre fordringer* -2 996 -2 768 -228 8,2

Fordring på datterselskap mv. 0 0 0 0,0

Sum andre kortsiktige fordringer 80 744 2 342 635 -2 261 891 -96,6

*Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige beløp som bør fremgå av regnskapet.
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter (fordring)

201412 201312

Prosjekt 1 0 0

Prosjekt 2 0 0

Prosjekt 3… 0 0

Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter 0 0

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld)

201412 201312

Prosjekt 1 0 0

Prosjekt 2 0 0

Prosjekt 3… 0 0

Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 0 0

Prosjektene grupperes på en hensiktsmessig måte.
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) 0 0 0 0

Øvrige bankkontoer 0 0 0 0

Håndkasser og andre kontantbeholdninger 21 000 21 000 0 0

Sum bankinnskudd og kontanter 21 000 21 000 0 0
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Virksomhet: DJ - Nasjonalbiblioteket OSLO Rapport kjørt:

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

201412 201312 Endring (kr) Endring (%)

Skyldig lønn 12 636 60 667 -48 031 -79,17

Skyldige reiseutgifter 0 0 0 0,00

Annen gjeld til ansatte -3 765 273 -3 004 316 -760 958 25,33

Påløpte kostnader -778 091 -568 492 -209 599 36,87

Annen kortsiktig gjeld* 112 710 131 208 -18 497 -14,10

Gjeld til datterselskap mv. 0 0 0 0,00

Sum annen kortsiktig gjeld -4 418 017 -3 380 933 -1 037 085 30,67

*Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige beløp som bør fremgå av regnskapet.
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