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l.

Påtegning

Årsrapporten omfatter
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nota, CVR nummer 16786748 er ansvarlig
for: 21.31.21, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse
med bevillingskontrollen for 2019.
Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig
praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sted, dato

~~ 7 /

Underskrift

3·~

Sted, dato København 16. juni 2020
Underskrift

_____________________________
Direktør Michael Wright

Departementschef Dorte Nøhr Andersen

4

2.

2.1

Beretning

Præsentation af virksomhed

Nota er hjemhørende i Nakskov fra 4. oktober 2019 og er en statsinstitution under Kulturministeriet og
har sin hjemmel på §21.31.21 på finansloven. Nota har en rammeaftale med Kulturministeriet
gældende 2017-2020.

2.1.1
Mission
Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og
læsevanskeligheder- tilpasset deres behov.
2.1.2
Vision
Nota er nationalt viden- og kompetencecenter for uddannelsesområdet, biblioteker, øvrige offentlige
myndigheder, organisationer og private virksomheder.
2.1.3
Hovedopgaver
Notas hovedopgaver er følgende:
1. Give alle mulighed for at læse
2. Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse
3. Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og
kompetencer og rådighed

2.2

Ledelsesberetning

2.2.1

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2019 udviste et overskud på 0,3 mio.kr. i forhold til et godkendt
merforbrug på 4,1 mio.kr. Årets resultat skyldes primært en periodemæssig forskydning i afholdelse af
omkostninger i forbindelse med udflytning til Nakskov. Der redegøres nærmere for dette nedenfor.
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Vurdering af det økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat udvisende et overskud på 0,3 mio.kr. er tilfredsstillende. Differencen
imellem det budgetterede resultat på et godkendt merforbrug på 4,1 mio.kr. skyldes primært følgende
forhold:
•

•

Udflytning til Nakskov
o Det samlede budget dækkende de forventede omkostninger til udflytning til Nakskov er
både beløbsmæssigt og periodemæssigt forbundet med usikkerhed. Således havde Nota
fået tilsagn om at måtte anvende yderligere 3,1 mio.kr. af overført overskud ud over
bevillingen på 20,5 mio.kr. Der er i regnskabsåret 2019 ikke gjort brug af de 3,1 mio.kr.
idet der resterer 0,3 mio.kr. af bevillingen til udflytningen. Disse ubrugte midler er
overført til næste år, idet omkostningen til udflytningen strækker sig over flere år.
Øvrige driftsaktiviteter
o I budgettet indgik anvendelse af 1. mio.kr. af overført overskud til Nota's kerneydelser.
Heraf blev der i 2019 anvendt 0,3 mio.kr.. Som følge af overskud på 0,6 mio.kr. fra
indtægtsdækket virksomhed har Nota ikke haft behov for anvendelse af 1 mio.kr. af
overført overskud.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal
1000 kr., løbende priser

2018R

2019R

2020B

-70.424,6
-44.500,0
69.823,7
-600,9
-1.012,1
-468,1

-88.165,5
-63.000,0
87.415,7
-749,8
-948,7
-325,5

-86.250,0
-47.700,0
86.780,0
530,0
480,0
1.000,0

11.419,7
41.339,6
17.626,0
10.612,2
20.008,8
13.100,0
10.537,7

11.141,2
42.839,3
17.951,5
11.803,6
20.311,1
13.100,0
10.259,2

10.600,0
40.875,0
16.626,0
9.718,0
13.495,0
13.100,0
9.720,2

80,4%
1898,4%
63,2%
0,7%

78,3%
1935,3%
71,5%
0,4%

74,2%
1885,0%
55,3%
-1,2%

76
508,831

77
524,862

75
535,744

Resultaton1terelse
Ordinære driftsindtægter
- Heraf indtægtsført bevilling
Ordinære driftsomkostninger
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Lånerammen
Træk oå lånerammen

Finansielle nøirletal
Udnyttelsesgrad aflånerammen
Negativ udsvingsrate
Bevillingsandel
Overskudsgrad

Personaleoø lysnin•er
Antal årsværk
Årsværkspris

Anm.:[Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto§ 21.31.21)
Kilde:[Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2019) og Grundbudget 2019 SBS)
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Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Den faldende udnyttelse af lånerammen skyldes at afskrivningerne overstiger anskaffelser af
anlægsaktiver.
Stigningen i bevillingsandelen i året, skyldes en øget bevilling på 20,5 mio.kr. til dækning af flytning til
Nakskov. Denne bevilling falder til 4,9 mio.kr. i 2020.
Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger
2.2.2
Institutions driftskonti
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti
(Mio. kr.)

Drift

Bevilling (FL+TB)

Regnskab 2019

Overført overskud ultimo

Udgifter

89,1

88,0

17,1

Indtægter

-26,1

-25,4

0,0

Kilde: (Statens Koncernsystem (SKS Arsrapport 2019))

Den forvaltningsmæssige udfordring i året har hovedsageligt været at håndterer udflytningen til
Nakskov samtidigt med at den daglige produktion og drift skulle sikres opretholdt indenfor de
budgetterede rammer.
2.2.3
Overført overskud
Med udgangspunkt i årets resultat på 0,3 mio. kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede resultatet
17,1 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Tabel 2a: Overskud, hovedkonto [21.31.21]
1000 kr.løbende, priser

Reserveret bevilling

Beholdning primo 2019
Årets øvrige bevægelser

2019

Beholdning ultimo 2019

Overført overskud

o,o

16.744,00

0,0

325,47

0,0

17.069,47

Kilde: (Statens Koncernsystem (SKS Arsrapport 2019))
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2.2.4

Årets faglige resultater

Særligt to forhold har påvirket Nota i 2019; Udflytning og opsplitning af Nota på to adresser i
henholdsvis Nakskov og København den 4. oktober 2019 samt overtagelse af 2 nye opgaver for
Undervisningsministeriet fra august 2019 vedr. grundskolen og Forberedende grunduddannelse (FGU).
Særligt følgende skal fremhæves:

•

•

•

Fremgang. Samlet har Nota i 2019 kunnet levere fremgang inden for Notas 3 hovedopgaver jf.
2.1.3. til gavn for Notas knap 175.000 medlemmer og Notas mange professionelle
samarbejdspartnere i eksempelvis undervisnings- og bibliotekssektoren, Dansk Blindesamfund og
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Hverken medlemmer eller interessenter har kunnet
mærke nævneværdige serviceforringelser som følge af udflytningen. Senere nedenfor redegøres der
nærmere for de 3 hovedopgaver.
Ny Nota medarbejderstab i Nakskov. Kun 13 medarbejdere ud af60 valgte at tage med Nota til
Nakskov. Det har betydet, at Nota har skulle rekruttere mere end 40 nye medarbejdere og sikre
dem oplæring i en række komplekse arbejdsopgaver, som stort set kun Nota løser i Danmark.
Samtidig - og hvad der var meget positivt, og som har medvirket til fortsat høj produktivitet og
serviceniveau - valgte op mod 40 opsagte Nota medarbejdere, at blive hos Nota ind til
udflytningsdagen.
Helt ny organisation og ledelse på to lokationer. Nota har på ledelsessiden rekrutteret en
række nye chefer og etableret en ny organisationsstruktur, hvilket før, under og efter flytningen har
givet enkelte styrings- og ledelsesmæssige udfordringer, herunder ledelse afto lokationer,
samarbejde på tværs, vidensdeling m.m.

Alt i alt er Nota tilfreds med årets faglige resultater og i det følgende nævnes en række af de
væsentligste faglige resultater fra 2019 struktureret efter Notas 3 hovedopgaver.
Vedrørende hovedopgave 1; "Give alle mulighed for at læse" skal især følgende faglige resultater
nævnes:
•
•
•

Fremgang i antal medlemmer
Vækst i udlån
Større tilgang af titler inden for litteratur

Fremgang i antal medlemmer. Nota har i 2019 oplevet fremgang i antal medlemmer med i alt
20.000 nye medlemmer og havde pr. 31.december 2019 knap 175.000 (174.911). Omkring 20 pct. af
indmeldelseme sker nu digitalt og det sparer Nota for mange administrative ressourcer. Det vurderes
tilfredsstillende men viser også, at der er et uudnyttet potentiale i at flytte flere kommende medlemmer
over på den digitale indmeldelsesportal. Nota vil derfor i 2020 gennemføre forskellige kampagner med
det formål at udbrede kendskabet til Notas digitale indmeldelsesportal. Samtidig har Nota oktober
2019 etableret et samlet kontaktcenter med det mål, at samle alle henvendelser i en indgang, såsom
telefoni, mails, formularer, indmeldelser, sociale medier og med en fuld teknologiunderstøttelse for på
sigt at give bedre og mere effektiv service. Nota er ikke helt i mål med dette, og der er derfor fokus på i
2020 at nedbringe telefonkø og ekspeditionstider vedrørende blanketindmeldelse af Nota.
Vækst i udlån. Udlånet har i 2019 været det højeste nogensinde i Nota med en vækst på 15 pct. i
forhold til 2018. I 2018 var der et udlån på knap 2,0 millioner og i 2019 steg det til godt 2,3 millioner
udlån svarende til et gennemsnitligt udlån pr. medlem på godt 13 bøger. Det er især lykkedes at øge
aktiviteten blandt børn og unge og fastholde dem som aktive læsere. 78 pct. af børn og unge under 18 år

var i 2019 aktive læsere mod 76 pct. i 2018. Herudover bidrager Notas app også til den positive
udvikling, da den dels er meget brugervenlig og designet ud fra "state of the art" principper blandt de
bedste apps på markedet. Notas app er i dag medlemmernes mest anvendte platform for læsning af
bøger. Hertil kommer, at Notas app-brugere er mere aktive læsere end de medlemmer, der eksempelvis
bruger Notas webbaserede løsning. Notas mest hyppige læsere er fortsat ældre synshandicappede, der
især efterspørger Notas lydbøger på CD.

Større tilgang af titler inden for litteratur. Nota har i 2019 øget tilgangen af nye titler inden for
litteratur i forhold til 2018 med 18 pct. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 2018 i forvejen var et år,
hvor Nota ekstraordinært øgede titeludbuddet. Det vurderes meget tilfredsstillende, at Nota har kunne
øge titeludbuddet yderligere i forhold til et højt niveau i 2018.
Vedrørende hovedopgave 2; "Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i
beskæftigelse" skal især følgende faglige resultater nævnes:
•
•

Studieservice - Bedre service og lavere omkostninger
Nye opgaver inden for grundskolen og FGU

Studieservice -Bedre service og lavere omkostninger. Nota har gennem hele 2019 haft en
næsten 100 pct. rettidig aflevering af producerede titler for studieservice og det samme vedrørende
tilgængeliggørelse af eksamensmaterialer. Antallet af tilmeldte til Studieservice er nogenlunde på
samme niveau som i 2018 med 17.034 studieservicebrugere i 2019, mod 16.742 i 2018. Herudover kan
Nota konstatere, at en stadig større andel af tidligere produceret materiale - ligesom det var gældende
for 2018 - kan genbruges, hvilket reducerer omkostningerne pr. tilmeldt studieservicebruger.
Nye opgaver inden for grundskolen og FGU. Nota har overtaget 2 nye opgaver fra Styrelsen for
Uddannelse og Kvalitet under Undervisningsministeriet. Den ene opgave er vedrørende
tilgængeliggørelse afmaterialer for ordblinde elever i grundskolen. Den anden opgave er på hele FGU
området jf. Lov om Forberedende Grunduddannelse. Vedrørende grundskolen oppebærer Nota en fast
bevilling på maksimalt 1,9 mio. kr. i 2019 og maksimalt 4,5 mio. kr. i årene frem. Vedrørende FGU er
ordningen lig den ordning Nota har på studieserviceområdet. Det vil sige en abonnementspris pr.
tilmeldte elev, som Nota så producerer materialer indenfor. Nota vil i 2020 gennemføre en kampagne
over for uddannelsessteder m.fl. med henblik på at gøre opmærksom på de nye muligheder via Nota.
Vedrørende hovedopgave 3; "Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst - herunder
stille viden og kompetencer til rådighed" skal især følgende faglige resultater nævnes:
•

Viden i spil

Viden i spil. I 2019 har Nota været aktiv med selv at arrangere 4 større konferencer og derudover
deltaget på flere andre konferencer, bl.a. som keynote speaker, hvor især Notas viden om synshandicap
og ordblindhed har været i spil. Herudover har Nota i 2019 sat flere kampagner i gang, herunder en
større kampagne omkring fordomme om ordblindhed.
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2.3

Kerneopgaver

2.3.1

Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver
1000 kr.løbende, priser

Bevilling
(FL+TB)

Generelle fællesomkostninger
Give alle mulighed for at læse
Støtte mennesker med læsevanskeligheder
under uddannelse oe: i beskæftie:else
Understøtte bedre vilkår for udbredelsen
aftilgængelig tekst, - herunder stille viden
og kompetencer til rådighed
I alt
-

27.009,7
30.688,0

-

Øvrige
indtægter
366,4
2.549,6
22.452,6

Omkostninger

-

5.302,2

5.302,2

63.000,0

-

25.368,6

Andel af årets
overskud

-

27.376,1
32.912,1
22.452,6

88.0431

-

325,5

-

325.1.5

Note: (Tabel 3. omfatter hovedkonto§ 21.31.21. institution.)
Kilde: [Nota intern opgørelse)

Metode for opgørelse af udgifter per opgave
Indtægtsført bevilling er bogført ud fra et skøn, hvor der er søgt at skabe den størst mulige
sammenhæng til den enkelte opgave.
Direkte henfør bare omkostninger er bogført eksakt på opgave. Herudover er henført en skønsmæssig
fordeling aføvrige omkostninger for at afspejle det samlede omkostningsniveau for den enkelte opgave.

Kommentarer til tabel 3.

Følgende er en kommentering af Nota's 4 opgaver:
1. Generelle fællesomkostninger er omkostninger til husleje, drift og vedligeholdelse af

bygning, ledelse, økonomi, HR, strategi, kommunikation, it-omkostninger, omkostninger til
Statens Administration, fælles indkøb, konferencer og kurser, samt ekstraordinære høje
udgifter afholdt ifm. flytning. m.m.
2. Give alle mulighed for at læse er omkostninger til at producere lydbøger og tilgængelige
tekster for læsehandicappede samt stille viden og specialister til rådighed for biblioteker,
undervisere, forlag, studerende, myndigheder og alle andre interesserede.
3. Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse er
omkostninger til studerende der er visiteret til Nota under den Special Pædagogisk Støtte
ordning (SPS-bevilling). Nota producerer fysiske studiebøger til primærte-bøger, hjælper med
bestilling af studiebøger og støtter undervisere/vejledere, forældre og studerende med relevant
information. SPS-bevillingen bliver finansieret af indtægter fra Nota SPS abonnementsordning
og SPS salgsfakturaer til uddannelsesinstitutionerne.
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4. Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst - herunder stille viden
og kompetencer til rådighed er omkostninger til udvikling af nye digitale løsninger,
herunder App, samt omkostninger til Nota's deltagelse i blandt andet internationalt
samarbejde herunder deltagelse i det internationale DAISY konsortium (Digital Accessible
Information System).

2.3.2
Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger
Tabel 3a. Centrale aktivitetsoplysninger
Tabel ikke relevant for Nota

2.4

Målrapportering

2.4.1

Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave

Resultatmål

Målopfyldelse i 2019

Give alle mulighed for at læse

Nota vil give flere mulighed for
at læse et varieret udvalg af
tilgængelig tekst med det
indhold op på de platforme som
tilgodeser deres behov

Delvist opfyldt

Støtte mennesker med
læsevanskeligheder under
uddannelse og beskæftigelse

Nota vil i samarbejde med
relevante myndigheder med
ansvar for uddannelse arbejde
for, at undervisningsmaterialer
findes i tilgængelig form for
relevante grupper

Opfyldt

Fremme muligheden for at
Notas samling af tilgængelige
materialer kan anvendes til at
understøtte uddannelse og
beskæftigelse mv. for alle med
læsevanskeligheder

Ikke opfyldt

Nota skal anvende sin viden om
tilgængelig tekst,
medlemmernes behov, teknologi
og formidling til at forbedre
vilkårene for udbredelsen af
tilgængelig tekst.

Opfyldt

Understøtte bedre vilkår for
udbredelsen af tilgængelig
tekst,- herunder stille viden og
kompetencer til rådighed
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Nota vil deltage i internationalt
arbejde for fastlæggelse af
standarder og fremme
udveksling materialer.

Opfyldt

Nota vil deltage i internationalt
samarbejde om udvikling og
produktion afløsninger, der
sikrer medlemmerne adgang til
optimale løsninger

Opfyldt

Nota har for 2019 haft i alt 6 resultatmål, hvoraf4 er opfyldt, 1 er delvist opfyldt, og 1 er ikke opfyldt.

2.4.2

Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

Nota har 6 resultatmål, der nedenfor gennemgås.
Resultatmål 1: Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig
tekst med det indhold og på de platforme som tilgodeser deres behov

lndlednin
Nota har som en af sine kerneopgaver at give alle mulighed for at læse, og derfor er et
vigtigt resultatmål at vurdere antal medlemmer, aktivitet og antal titler m.m.
Operationelt mål,
nøgletal,
indikatorer*

R2017

R2018

B2019

R2019

B2020

B2020
revideret

Flere medlemmer

135.362

156.224

165.000

✓174.911

180.000

190.000

Andel aktive
medlemmer under
18 år

0,72

0,76

0,7

✓o,76

0,7

Tilgang af titler til
børn og unge
fastholdes på
nuværende niveau

235

315

225

✓420

225

Fortsat have et højt
samlet udlån

1.940.491

1.969.916

2. 100.000

✓2,319.0

2.200.000

Gennemføre
moderniseringsprojekt vedr. itinfrastruktur,
herunder udvikling
af App til lyd og e-

Start

2.300.000

58
Slut

+

Slut
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bøger og Daisy
online løsning
Procentvise
tilfredse brugere

89%

Ej

+

gennem-

ført
Blade og
tidsskrifter alene
på elektronisk
punkt fra 2019
Antallet af udlån
på CD skal falde**

654.454

520.521

Redegøres i
årsrapport

Redegøres i
årsrapport

400.000

+498.851

300.000

* Operationelle mål er markeret med fed.
** Målet udgår for 2020
Samlet set har Nota delvist opfyldt resultatmålet:
•

•

•

•

Nota har fået 10.000 flere medlemmer end budgetteret, hvilket bl.a. kan tilskrives,
Undervisningsministeriets tiltag med at opspore ordblinde så tidligt som muligt og
fra 3. klasse i grundskolen. Det har haft en afsmittende positiv effekt på Notas
medlemstal. Målet er ambitiøst, da Nota kun i et vist omfang har indflydelse på
rekruttering af nye medlemmer. Målet er et delvist egnet mål/KPI at styre efter
med passende forbehold for, at udefrakommende faktorer som Nota ikke har
indflydelse på kan ændre budgetmålet. Målet sættes op for 2020 til en målsætning
om 190.000 medlemmer, da fremskrivninger baseret på de seneste års
medlemstilgang indikerer, at Nota fortsat vokser med ca. 15-20.000 nye medlemmer
årligt. Samlet set er Nota tilfreds med at de ønskede effekter er opnået.
Andel af aktive medlemmer under 18 år fastholdes på lidt højere niveau end
budgetteret, hvilket igen kan skyldes tidlig opsporing af ordblinde børn i
grundskolen jf. ovenfor. Målet er ambitiøst, da især kampen om at få børn og unges
opmærksomhed er stor fra mange forskellige private og offentlige aktører. Målet er
et velegnet mål/KPI at styre efter og dermed for Nota at bruge til fortsat at udvikle
strategier, services og kampagner, der kan fastholde børn og unges læselyst på et
højt niveau. Samlet set er Nota tilfreds med, at de ønskede effekter er opnået.
Andelen af titler til børn og unge er markant forøget, og det har været en bevidst
strategisk beslutning, da Nota jf. oven for vækster med mange børn og unge
medlemmer. Målet er ambitiøst og har i høj grad kunne gennemføres fordi, det har
været prioriteret meget højt. Målet er et velegnet mål/KPI at styre efter og
"tvinger" Nota til at foretage nogle strategiske valg.
Nota har flere udlån end budgetteret hvilket bl.a. kan tilskrives en markant øget
titeltilgang til Notas bibliotek. Målet er ambitiøst, da Nota bevidst har valgt at
udvide titeltilgangen til Notas bibliotek. Målet er et velegnet mål/KPI at styre efter,
da det gælder om at stimulere til så meget læsning og dermed udlån som muligt.
Samlet set er Nota tilfreds med, at de ønskede effekter er opnået. Samlet set er
Nota tilfreds med, at de ønskede effekter er opnået. Målet sættes op for 2020

13

•

■

■

■

med en målsætning om et samlet udlån på 2,3 mio., hvilket hermed vil afspejle en
fortsat ambition om et højt udlånstal.
Nota valgte på baggrund af udflytning at omprioritere Notas interne it-udviklings
ressourcer fra ny app-udvikling til lyd og e-bøger og Daisy online løsning til mere
presserende it-udviklingsopgaver og overgang til Statens It. Målet er ambitiøst og
er derfor også et velegnet mål/KPI at styre efter. Samlet set er Nota ikke tilfreds
med, at målet ikke er opfyldt men Nota er på den anden side tilfredse med at Nota
nu kan gennemføre projekterne.
Nota har på grund af udflytning prioriteret ikke at gennemføre en
brugertilfredshedsundersøgelse i 2019. Målet er ambitiøst og er derfor også et
velegnet mål/KPI at styre efter. Samlet set er Nota dog ikke tilfreds med, at målet
ikke er gennemført og Nota derfor ikke ved, om de ønskede effekter er opnået.
Nota har ikke indfriet målet om at overgå til elektronisk punkt fra 2019 vedrørende
blade og tidsskrifter. Målet blev oprindeligt formuleret som et effektiviseringsmål,
da eksisterende rammeaftale 2017-2020 blev aftalt med Kulturministeriets
departement, da Notas økonomi på daværende tidspunkt var meget udfordret. I takt
med at Notas økonomi blev forbedret, besluttede Nota at opretholde sin nuværende
service overfor Notas aller svageste brugere, som typisk er ældre blinde og stærkt
svagsynede som kan læse punkt. Målet er ambitiøst og er derfor også et velegnet
mål/KPI at styre efter. Samlet set er Nota ikke tilfreds med, at målet ikke er
opfyldt men Nota er på den anden side tilfredse med, at kunne opretholde en service
for en meget lille gruppe af Notas medlemmer af blinde og stærkt svagsynede.
Antallet af udlån på CD falder langt fra nok i forhold til det budgetterede. Dette kan
formentlig tilskrives en bevidst større titeltilgang og det faktum, at Notas CD
brugere - der typisk er ældre mennesker - er meget flittige læsere og kun vanskeligt
kan flyttes til online platforme. Målet er ambitiøst men har vist sig knap så
velegnet et mål/KPI at styre efter, da Nota ikke ønsker at "tvinge" cd-brugerne over
på digitale platforme. Samlet set er Nota ikke tilfreds med, at målet ikke er opfyldt
men Nota er på den anden side tilfredse med, at de mange ældre og
synshandicappede medborgere er så flittige læsere som de er, og i den grad har haft
gavn afen større titeltilgang til Notas bibliotek. Målet udgår på den baggrund for
2020, da de t er et mål Nota ikke for nærværende styrer efter.

Resultatmål 2: Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for
uddannelse arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for
relevante grupper.

Nota har som en af sine kerneopgaver at støtte mennesker med læsevanskeligheder
under uddannelse og beskæftigelse og derfor er et vigtigt resultatmål at arbejde for, at
undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper.

Operationelt mål,
nøgletal,
indikatorer*

R2017

R2018

B2019

R2019

B2020

B2020
revideret
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Antal aktiverede
abonnementer for
studieservice

13.941

16.742

12.000

✓ 17.034

12.500

Procentvis rettidigt
afleverede
producerede titler
for studieservice

0,99%

0,99%

0,99%

✓0,99%

0,99%

17.000

Samlet set har Nota opfyldt resultatmålet:
■

Antal aktiverede abonnementer fastholdes i forhold til 2018 og på et markant højere
niveau end budgetteret, som det også var gældende for 2018. Målet sættes op for
2020 med en målsætning på 17.000 aktiverede abonnementer, da fremskrivninger
baseret på de seneste års resultater synes at indikere at 17.000 er et realistisk mål.
Vedr. rettidig afleverede titler fastholdes en meget høj rettidighed nær 100%. Begge
mål er helt eller delvistegnede mål/KPl'er at styre efter. Samlet set er Nota tilfreds
med, at de ønskede effekter er opnået med mange studieservicebrugere, Nota
kan hjælpe med at få en uddannelse og fortsat høj rettidig aflevering, hvilket har
stor betydning for de studerende i forhold til at kunne følge med i undervisningen og
forberede opgaver.

Resultatmål 3: Fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer
kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med
læsevanskeligheder.

Nota har som en af sine kerneopgaver at støtte mennesker med læsevanskeligheder
under uddannelse og beskæftigelse og derfor er et vigtigt resultatmål at sikre, at Notas
samling aftilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og
beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder.

Operationelt mål

R2017

Afklare om
Erhvervsservice
kan moderniseres
og samordnes med
beskæftigelsessystemet+

Start

R2018

B2019

R2019

B2020

B2020
revideret

Slut

* Målet udgå r for 2020. I bilag 3 er opgjort et nyt mål for 2020.
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Samlet set har Nota ikke opfyldt resultatmålet:
•

Nota har afressourcemæssige grunde ikke arbejdet videre med en afklaring i
hverken 2018 eller 2019 og vil heller ikke gøre det i 2020 og projektet er derfor
foreløbig skrinlagt. Det har tillige været bevidst nedprioriteret siden 2018, for i
stedet at have fuld fokus på Notas udflytning til Nakskov. Målet udgår for 2020, da
det er et mål Nota ikke for nærværende styrer efter. For 2020 er fastsat et nyt
operationelt mål, hvilket fremgår af Bilag 3 og det nye operatonelle mål bliver et
kvantitativt mål for tilgængeliggørelse af undervisningsmaterialer for ordblinde på
grundskoleniveau, som er en ny opgave Nota har varetaget for Styrelsen for
Uddannelse og Kvalitet i Undervisningsministeriet siden 1. august 2019. I 2019
(siden 1. august 2019) producerede Nota 24.935 sider. Målet for 2020 er 100.000
sider og målet vurderes at være ambitiøst.

Resultatmål 4: Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes
behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig
tekst.
Nota har som en af sine kerneopgaver at understøtte bedre vilkår for udbredelsen af
tilgængelig tekst - herunder stille viden og kompetencer til rådighed.
Operationelt mål,
nøgletal,
indikatorer*

R2017

Styrke dialog og
relationer via ny
struktur og
sammensætning af
Nota Brugerkomite
og gennemførelse
af evaluering efter
2 år

Ja

Antal faglige
rapporter udgivet

1

8

1

✓2

I

Antal faglige
konferencer for
Notas interessenter

5

4

1

✓4

1

R2018

B2019

R2019

Gennemføre en
evaluering

✓Gennem

B2020

B2020
revideret

ført
evaluering
efteråret

2019

4

Samlet set har Nota opfyldt resultatmålet:
•

Nota har vedr. alle tre operationelle mål opfyldt resultatmålet og dermed gjort Nota
endnu mere synlig blandt flere af Notas væsentligste interessenter såsom
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læsevejledere, lærere og pårørende til f.eks. ordblinde elever. Målet vedr. antal antal
afholdte konferencer sættes op for 2020 med en målsætning på afholdelse af 4 større
konferencer. De tre mål er velegnede mål/KPl'er at styre efter. Samlet set er Nota
tilfreds med, at de ønskede effekter er opnået.

Resultatmål 5: Nota vil deltage i internationalt arbejde for fastlæggelse af standarder
og fremme udveksling af materialer.

Nota har som en af sine kerneopgaver at understøtte bedre vilkår for udbredelsen af
tilgængelig tekst - herunder stille viden og kompetencer til rådighed.

Operationelt mål,
nøgletal,
indikatorer*

R2017

R2018

B2019

R2019

B2020

Antal lande udover Nota - som
benytter Notas app

2

2

2

2

2

B2020
revideret

* Målet udgår for 2020. I bilag 3 er opgjort et nyt mål for 2020.

Samlet set har Nota opfyldt resultatmålet:
•

Notas egenudviklede app er ikke bare en succes i Danmark men har nu været i brug
i 2 andre lande de seneste par år; Island og Sverige. Målet udgår for 2020, da det er
et mål Nota ikke for nærværende styrer efter og ikke længere har ambitioner om at
udbrede app'en til andre lande. Fremover vil Nota i stedet prioritere at indgå i
samarbejde med andre lande om fortsat udvikling og mindre vægt på, om specifikt
Notas app benyttes af andre lande. Målet var tænkt ambitiøst: Kan Notas app
afsættes til andre lande og dermed indikere, at løsningen har en markedsmæssig
værdi for andre. Samlet set er Nota tilfreds med, at de ønskede effekter er
opnået dvs. at der fremadrettet- med afsæt i Notas app kan etableres et
internationalt udviklingsfælleskab og udveksling af erfaringer. Målet udgår for
2020, da det er et mål Nota som nævnt ovenfor ikke længere ønsker at styre efter.
For 2020 er fastsat et nyt operationelt mål, hvilket fremgår af Bilag 3 og det nye
operationelle mål bliver et kvalitativt mål om, at Nota inden årets udgang 2020 kan
lancere en pilotversion til Nota App'en, der kan aflæse e·bøger gennem brug af
internationale standarder og som vil fremme udveksling af materialer, da flere nu
kan få bedre adgang til Notas samling af e-bøger.
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Resultatmål 6: Nota vil deltage i internationalt samarbejde om udvikling og produktion
af løsninger, der sikrer medlemmerne adgang til optimale løsninger.
Indledning
Nota har som en af sine kerneopgaver at understøtte bedre vilkår for udbredelsen af
tilgængelig tekst - herunder stille viden og kompetencer til rådighed og heri indgår
også internationalt samarbejde om standarder, produktion og viden m.m.

Operationelt mål,
nøgletal,
indikatorer*

R2017

Fælles indkøb af
titler og andre
ydelser, udveksling
af "hest practice",
hvor relevant

Redegjort
fori

R2018

B2019

R2019

B2020

B2020

revideret

Se årsrapport

årsrapport

Redegøre
i årsrapport

Se
årsrapport

Redegøre
i årsrap-

port

Samlet set har Nota opfyldt resultatmålet:
•

Nota har et tæt samarbejde med søsterorganisationer i Norden, Schweitz og
Holland, hvor vi i fællesskab har udliciteret e-bogsproduktion, igangsat fælles
udvikling af it-systemer, bl.a. et nyt system til punktskriftsoverførsel. Ligesom der
løbende sker en udveksling og deling af viden på områder som it, "user services" og
kommunikation via en række faglige fællesskaber på tværs af organisationerne.
Endvidere er Nota - via medlemsskab af det internationale DAISY Konsortium - en
aktiv del af et verdensomspændende fællesskab af organisationer og virksomheder,
som leverer produkter og ydelser til mennesker som ikke kan læse trykt tekst. Det
bør fremadrettet i en ny rammeaftale overvejes at sætte mere KPI egnede mål op for
det internationale samarbejde. Samlet set er Nota tilfreds med, at de ønskede
effekter er opnået.

IS

Forventninger til det kommende år

2.5

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

1000 kr.

Regnskab 2019

Grundbudget2020

-88.368,6

-86.300,0

Udgifter

88.043,1

87.300,0

Resultat

-325,5

1.000,0

Bevilling og øvrige indtægter

Note: [Institutionens økonomiske resultat 2019 og forventninger til det kommende år omfatter den
virksomhedsbærende hovedkonto§ 21.31.21)
Kilde:[Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2019) og Grundbudget 2019 SBS)

De væsentligste usikkerheder for Nota i det kommende år er:

o

o

o

Normalisering afNota's drift. Nota er stadig præget af indflytning til Nakskov oktober 2019 med to
adresser i henholdsvis Nakskov og Østerbro, stor udskiftning af medarbejdere, tab af
specialistviden m.m. samtidig med at Nota har overtaget tre nye større opgaver på et lille tocifret
millionbeløb årligt indenfor Grundskolen, Forberedende Grunduddannelse og Dansk Blinde
Samfund (DBS). Målet med normaliseringen er at sikre effektive ensartede og fælles driftsrutiner
på tværs af to lokationer og med høj kvalitet og punktlighed, så Notas mere end 175.000
medlemmer fortsat vil opleve et højt serviceniveau og øget titeltilgang m.m.
Indtægtsdækket virksomhed. Notas indtægtsdækkede virksomhed bliver udfordret og Nota ser
derfor frem til færre indtægter og dermed mindre forventet overskud. Dette skyldes, at Notas
nuværende indtægtsdækkede virksomhed med produktion aflokalaviser med lyd til blinde og
stærkt svagsynede - der i dag finansieres af en række kommuner - trinvist vil blive udfaset som
konsekvens af Notas DBS aktiviteter. Her indgår bl.a., at der skal sættes lyd til samtlige
lokalaviser og stille disse til rådighed gratis for blinde og stærkt svagsynede. Når denne aktivitet er
fuldt indfaset mister Nota således indtægter under indtægtsdækket virksomhed, da kommunerne
næppe vil betale for noget der på sigt bliver stillet gratis til rådighed. Nota får dog dækket - via
DBS puljen - omkostninger inkl. overhead til produktion aflydaviserne, men lydavis projektet
indgår ikke under indtægtsdækket virksomhed.
Underliggende stigende udgiftsstrømme. Især på to store udgiftsområder har Nota i dag ikke fuldt
kendskab til de faktiske omkostninger. Der er tale om omkostninger til husleje og it-drift. På begge
områder ser Nota frem til markant øgede omkostninger. Dette vil udfordre Notas økonomi ved at en
stadig større andel går til faste omkostninger på bekostning afvariable og dermed muligheden for
at finansiere medlemsrettede services.

Med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne usikkerheder vil Nota have stor fokus på drift i 2020 og
samtidig indlede drøftelser med henholdsvis Bygningsstyrelsen og Statens It med henblik på at få
klarlagt de faktiske omkostningsprofiler og på den baggrund opnå et stabilt og kendt udgiftsniveau der
kan planlægges efter pi\ såvel kort som længere sigt.
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3.

Regnskab

I året udgjorde de samlede indtægter 88.368,6 t.kr og de samlede omkostninger 88.043,10. Årets
overskud udgør således 325,5 t.kr"

3.1

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i statens seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger,
som Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. Udarbejdelse af budget er foretaget i henhold til reglerne
i Finansministeriets budgetvejledning.
Som datagrundlag er til regnskabsdelene anvendt SKS's rapporter vedrørende Årsrapport 2019, Nota's
interne regnskabstal for 2018, 2019 og budget 2020.

3.2

Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse
1000 kr., løbende priser
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteydelser
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser
Internt statsligt salg afvarer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension
Lønrefusion
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger

2018R

2019R

-44.500,0
-44.600,0
-25.924,6
-3.132,2
-22.792,3
0,0
0,0
-70.424,6

-63.000,0
-63.000,0
-25.165,5
-2.713,5
-22.452,0
0,0
0,0
-88.165,G

704,4

705,3

3.005,2
3.006,2

4.601,2
4.801,2

34.169,3
876,4
4.509,2
-731,0
38.823,8
1.900,7

37.248,1
-1.027,9
4.607,2
-203,1
40.ø24,s I
2.406,4

j
i

2020B

-47.700,0
-47.700,0
-38.550,0
-2.520,0
-36.030,0
0,0
0,0
-86.250,0 I
650,0
3.820,0
3.820,0 :
35.534,1
0,0
4.861,0
0,0
40.395,1
1.103,7
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Internt køb af varer og tjenesteydelser
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Arets resultat

1.216,9
24.172,6
69.823,7
-600,9
-415,7
4,4
-1.012,1

5.276,9
33.801,6
87.416,7
-74ø,s

I

J

-201,7
2,8
-948,7 ;

7.100,0
33.711,2
86.7so,o I
-530,0
-50,0
0,0
480,0

-2,4
546,4
-468,1

-1,4
624,6
-325,G

0,0
520,0
1.000,0

0,0
0,0
-468,1 "

0,0
0,0
-325,5

0,0
0,0
1.000,0

i

Kilde: [Statens Koncernsy stem (SKS Arsrapport 2019) og Grundbudget 2019 SBS]

De væsentligste ændringer i forhold til regnskabsåret 2018 er følgende:
o
o
o
o
o

Bevilling til udflytning Nakskov udgjorde i året 20,5 mio.kr. imod 2,3 mio.kr. i 2018. Bevilling
til udflytning Nakskov modsvares tilsvarende af øgede omkostninger i året jf. nedenfor.
Stigning i husleje kan primært henføres til at Nota efter udflytningen er placeret på to
lokationer og i 2019 tillige havde omkostninger til leje af midlertidige satellitkontor i Nakskov.
Lønninger er påvirket at dobbeltbemandinger som følge af udflytning Nakskov
Stigningen i andre ordinære driftsomkostninger kan primært henføres til omkostninger
relateret til udflytning Nakskov.
Stigningen i internt køb af varer og tjenesteydelser skyldes at overgangen til Statens IT i 2019.
Som omtalt under punkt 2.5 er der fortsat usikkerhed omkring det fremtidige
omkostningsniveau, hvilket afspejler sig i budget 2020.

De væsentligste ændringer i forhold til budget 2020 er følgende:
o
o

o

Bevilling til udflytning Nakskov reduceres fra 20,5 mio.kr. til 4,9 mio.kr.
Stigningen i internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser, kan henføres til tilførsel af nye og
øgede aktiviteter til Grundskolen, FGU og DBS, samt øgede indtægter til Studieservice.
Indtægterne fra disse aktiviteter modsvares af tilsvarende omkostninger, hvilket forklarer
stigningen i andre ordinære driftsomkostninger.
Som omtalt under punkt 2.5 er der fortsat usikkerhed omkring fastlæggelsen af det fremtidige
huslejeniveau.
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3.2.1

Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud
1000 kr., løbende priser
Disponeret til bortfald
Disponeret til reserveret egenkapital
Disponeret udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud
Kilde: [Statens Koncerns ystem (SKS Arsra pport 2019))

3.2.2

2019
0,0
0,0
0,0
325,5

Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der har ikke været nogen tilbageførsel afhensættelser i 2019 der har haft en udgiftsvirkning.

3.3

Balancen

Balancen viser formuen pr. 31. december 2019. Den samlede balance udgør 54,0 mio.kr. mod 52,7
mio.kr. året før. Det skal bemærkes at den langfristede gæld overstiger de materielle og immaterielle
anlægsaktiver med godt 1,5 mio.kr.. Dette skyldes at bevægelserne i 4.kvt. 2019 først reguleres i det
nye finansår 2020.

Tabel 8. Balancen
Passiver 1000 kr.

Aktiver 1000 kr.

2018
Anlægsaktiver:

1

2018

2019

'

Immaterielle anlægsaktiver

I
I

2019

Egenkapital
Reguleret egenkapital (startkapitall

882,0

882,0

Opskrivninger

0,0

0,0

Reserveret egenkapital

0,0

0,0

Bortfald og kontoændringer

0,0

0,0

Udbytte til staten

0,0

0,0

Overført overskud

16.744,0

17.069,5

Ecenkapital i alt

17.626,0

17.951,5

I

Færdiggjorte udviklingsprojekter

4.270,7

3.542,9
'

I

Erhvervede koncenssioner, patenter,
licenser m.v.

0,0

0,0

Udviklingsprojekter under opførelse

2.911,3

4.183,7

lamaterielle anlægsaktiver i alt

7.182,0 7.726,6

2 Materielle anlægsaktiver

I

I

I

--

Grunde, arealer og bygninger

1.866,8

814,0 •
I

..

22

-

Infrastruktur
Transportmateriel
Produktionsanlæg og maskiner
Inventar og IT-udstyr
Igangværende arbejder for egen
regning

Materielle anlæpaktiver i alt
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

4.512;B

a.u,.,

10.612,2

11.803,6

Donationer

0,0

0,0

Prioritets gæld

0,0

0,0

882,0

Anden langfristet gæld

0,0

0,0

0,0

0,0

Langfristet gæld i alt

10.612,2

11.803,6

882,0

882,0

0,0

0,0

24,0

0,0

1.388,1

1.718,6

76,8

0,0

0,0

0,0

3.355,7

2.632,6

882,0

-ll'ensatte forpligtel.er

Langfristede gældsposter
FF4 Langfristet gæld

11.419,7 11.141,2

Omsætningsaktiver
672,1

483,4

Kortfristede gældsposter
14.508,9

6.508,1

Leverandører afvare og
tjenesteydelser

13.176,7

5.923,5
145,9

298,9

Værdipapirer

0,0

0,0

Anden kortfristet gæld

2.396,0

2.470,1

Likvide beholdninger

0,0

0,0

Skyldige feriepenge

4.436,1

3.332,0

Igangværende arbejder for fremmed
regning, forpligtelser

0,0

0,0

Periodeafgrænsningsposter,
forpligtelser

0,0

0,0

Varebeholdning
I

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

I

FF5 Uforrentet konto

I

31.054,7 34.515,3

FF7 Finansieringskonto

I

:

3.535,2

1.069,3

8,3

-35,7

Andre likvider

Likvide beholdninger i alt

34.598,l 35.548,9 ,

Kortfristet gæld i alt

20.008,8

20.311,1

Omsætniøgaaktiver i alt

41.339,6 42.839,3

Gældaforpligtelaer i alt

S0.621,0

82.114,7

Aktiver i alt

G2.7G9,S GS.980,G

Passiver i alt

52.759,S

GS.980,G

-

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Arsrapport 2019)]
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3.3.1

Aktiver

De immaterielle anlægsaktiver er steget med 0,6 mio.kr. De immaterielle anlægsaktiver vedrører
primært udvikling af Digital Indmeldelse. De materielle anlægsaktiver er påvirket af en nedskrivning
på godt 1,0 mio.kr. vedrørende indretning aflejede lokaler på Østerbro. Nedskrivningen, sker som følge
af udflytningen til Nakskov, hvorved der er sket en reduktion i arealet aflejemålet beliggende på
Østerbro.
Summen af omsætningsaktiver er steget med 1,5 mio.kr.. Denne stigning kan henføres til at
reguleringen af den langfristet gæld der overstiger summen af de materielle og immaterielle
anlægsaktiver ved udgangen af 4. kvartal 2019 først reguleres i det nye finansår 2020. Denne
regulering nedbringer både den langfristet gæld og de likvide midler med 1,5 mio.kr.

3.3.2

Passiver

Egenkapitalen er steget med 0,3 mio. kr. svarende til årets resultat.
Hensatte forpligtigelser er faldet med 0,6 mio.kr. og udgør 3,9 mio.kr. Hensættelsen vedrører
fratrædelsesgodtgøreler, fastholdelsestillæg, evt. procesomkostninger i forbindelse med lov om ændring
aflov om ophavsret 11. oktober 2018.
Den langfristet gælde udgør 11,8 mio.kr. på balancedagen, men reduceres med 1,5 mio.kr. i det nye
finansår 2020, som følge af bevægelsen i 4.kvt. 2019 i summen af immaterielle og materielle
anlægsaktiver, som beskrevet under omsætningsaktiver.
Den kortfristet gæld udgør 20,3 mio.kr. hvilket svarer til samme niveau som året før.
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3.4

Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser
Egenkapital primo 2019
Startkapital primo
+Ændring i startkapital
Startkapital ultimo
Opskrivninger primo
+Ændringer i opskrivninger
Opskrivninger ultimo
Reserveret egenkapital primo
+Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital ultimo
Overført overskud primo
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+Regulering af det overførte overskud
+Overført fra årets resultat
- Bortfald af årets resultat
- Udbytte til staten
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo
*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)
Kilde: [Statens Koncernsy stem (SKS Årsrapport 2019))

3.5

2018
17.157,9
882,0
0,0
882,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.275,9
0,0
0,0
468,1
0,0
0,0
16.744,0
17.626,0
0,0

2019
17.626,0
882,0
0,0
882,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
16.744,0
0,0
0,0
325,5
0,0
0,0
17.069,6
17.951,5
0,0

Likviditet og låneramme

Tabel 10. udnyttelse af lånerammen
1000 kr" løbende oriser
Sum afimm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2019
Låneramme pr. 31. december 2019
Udnyttelsesgrad i procent
Kilde: [Statens Koncerns ystem (SKS Arsrapport 2019))

2019
10.259,2
13.100,0
78,3%

Der henvises til bemærkningerne til Tabel 1, hvor der bl.a. redegøres for udnyttelse aflåneramme,
bevillingsandel og overskudsgrad.
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3.6

Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft
1000 kr.. løbende uriser
Lønsumsloft FL
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker
Lønforbrug under lønsumsloft
Difference (merforbrug)
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år

,

2019
36.600,0
36.600,0
39.600,0
-3.000,0 31.500,0
28.500,0

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2019))

Nota har overskredet lønsumsloftet i 2019. Dette er sket på baggrund af dobbeltbemanding og
fastholdelsestillæg til bestemte nøglemedarbejdere for at undgå, at Nota's medlemmer skulle få en
dårligere service i forbindelse med udflytning af Nota.

3.7

Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Mio kr.

ovedkonto

Drift

21.31.21

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS

Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse Ultimo

Udgifter
Indtægter

89,1
26,1

88,0
25,4

1,1
-0,7

17,1

srapport 2019))

2019 udviser et mindreforbrug i omkostninger på knapt 1,1 mio.kr. i forhold til budgettet. Sammenhold
med en mindreindtægt på 0,7 mio.kr. i forhold til budgettet, fremkommer årets overskud på godt 0,3
mio.kr.

3.8

Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 12A: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti(§ 21.31.21.)

Hovedkonto Navn Bevillin

.... " ~- Res,nAkab
<Mio. kr.) Be .....

XX.XX.XX

Udaifter
lndtæater
Udgifter

YY.YY.YY
Kilde: [Her angives kilde)
Tabel ikke relevant for Nota

4.

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance
Tabel 13 - Note I. Immaterielle anlægsaktiver
000 kr., løbende
riser

Primobeholdning
Opskrivning
stpris pr. 1.1.2019
før afskr.)
Tilgang
Afgang
ostpris pr.
~1.12.2019 (før afskr.)
Akk. afskrivninger
Akk. nedskrivninger
i
. af- og
edskrivninger
1.12.2019
gnskabsmæssig
ærdi pr. 31.12.2019
ets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og
nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

Erhvervede
Færdiggjorte
koncessioner,
udviklingspatenter,
projekter
licenser mv.
5.991,7

I alt

2.032,5
0,0

8.024,1
0,0

5.991,7
22,0
0,0

2.032,5

8.024,
22,0
1.560,7

6.013,7
2.470,7
0,0

471,8
471,8
0,0

0,0

0,0
1.560,7

6.485,
2.942,5

0,0

I
2.470,7

471,8

2.942,~

3.542,9
-749,7
0,0

0,0
1.560,7
0,0

3.542,9
811,0
0,0

-749,7

1.560,7

811,0

8

3

~

2-7

Udviklings-projekter under opførelse

Primosaldo pr. 1.1 2019
Tilgang
Nedskrivninger
Afgang

2.911,3
1.272,4
0,0
0,0

Kostpris pr. 31.12.2019

4.183,7 :

I

Tabel 14 - Note 2. Materielle anlægsaktiver

Joookr.

0

i

i

.111

i

i...

0-

s· e:

-

tl

i
PI"

ij

0

CIQ

Primobeholdning
Opskrivning
stpris pr. 1.1.2019 (før afskr.)
Tilgang
Afgang
ostpris pr. 31.12.2019 (før afskr.)

~

l

Is: ig
t
a,

.. K

f

'8

i
g

i

i
~
~i
i~
i:

...

I!.
~

~

14.044,9
0,0

0,0 6.279,7 265,6 8.755,0 29.345,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14.044,9

0,0 6.279,7 265,6 8. 755,0 20.640,~

0,0
10.066,4

0,0
0,0

833,6
0,0 386,0 1.219,6
984,4 139,8 6.607,1 17.797,7

3.978,5

0,0 6.128,9 125,8 2.533,9 12.767,

Akk. afskrivninger
Akk. nedskrivninger

3.164,5
0,0

0,0 4.410,3 125,8 2.533,9 10.234,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

~ - af- og nedskrivninger 31.12.2019

3.164,5

0,0 4.410,3 125,8 2.533,9 10.234,

~gnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019

814,0

0,0 1.718,6

0,0

0,0

2.532,

L ets afskrivninger
Årets nedskrivninger

9.013,6
0,0

0,0
0,0

481,3 115,8 6.144,3 15.755,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Årets af- og nedskrivninger

9.013,6

0,0

481,3 115,8 6.144,3 15.755,0

Afskrivningsperiode/år

10

0

5-8

5

3

Tabel 14a - Note 3. Hensatte forpligtelser

11000 kr.

Hensat i 2019 til
Hensættelse af resultatløn
Hensættelse afløn dec. 2019
Åremålshensættelse
Hensættelse royalties
Hensættelse vedr. udflytning 2019
Hensættelse vedr. rettigheder e-bøger fra 2016 og tilbage
Hensættelser udgifter vedr. rettigheder Classic brugere på studieservice
samlingen
Hensættelse i.f.m. aflevering lejemål Teglværksgade

Hensættelser i alt

Tabel 15 - Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2016
2017
2018
2019 ,
12.836,0 13.225,9 13.54216 14.205,3

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed
Tabel 16 - Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

I

Løbende priser, 1000 kr.
Gebyrprovenu
Omkostninger
Resultat

Årets resultat

R-3 R-2 R-1 R-dret I alt
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
o.o 0,0 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

o.o o.o

Tabel ikke relevant for Nota

Tabel 17.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

_.øbende oriser. 1000 kr.
Gebyrprovenu

Tabel ikke relevant for Nota

145
128
186
1.052
324
1.400
525
156
3.914

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

, Løbende priser. 1000 kr.
Nota - Access

Beløb

Årets resultat
R-8 R-2 R-1 R-året I alt
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0 0 0,0
0 0 0.0

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed
Tabel 18 - Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser,
lOOOkr.
navn, ordning
navn 1 ordning:
alt

Overført overskud fra
tidligere år

11

Arets

Irets

udgifter

resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

~:~

~:~

~:~

~ :~

Overskud til
videreførsel

0,0
00

o:o:

Nota har ikke haft tilskudsfinansieret virksomhed i 2019
Tabel 18a - Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Løbende priser,
1000 kr.
Navn, ordning
Navnt ordning:
alt

Overført overskud fra
tidligere år

11

Arets

Arets

udgifter

resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

~ :~

~:~

~:~

~:~

Overskud til
videreførsel

0,0
00

o:o:

Nota har ikke haft tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i året

4.5 Forelagte investeringer
Tabel 19.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr.
l000kr.

Afsluttede
anlæ ro·ekt
Projekt 1, FLunderkonto
Projekt 2, FLunderkonto
Projekt 3, FLunderkonto

Senest Byggestar Forventet
Faktisk
Godkendt Faktisk
forelag
t
afslutnin afslutningstidspun budgettere totaludgif
t
gved
kt
t
t
byggestar
totaludgift
t
dato

dato

dato

0,0

0,0

dato

dato

dato

0,0

0,0

dato

dato

dato

00

0,0

Tabel ikke- relevant for Nota
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Tabel 20.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

1000 kr.
Senest
forelagt

Byggestart

Afholdte
udgifter i alt

dato
dato
dato

dato
dato
dato

Igangværende
anlæ~soroiekt
Projekt 1, FL-underkonto
Projekt 2, FL-underkonto
Proj ekt 3, FL-underkonto

Afholdte udgifter,
indeværende år

0,0
0,0
0,0

Godkendt
totaludgift

0,0
0,0
0,0

Tabel ikke relevant for Nota

4.6 It.omkostninger
Tabel 21.: It-omkostninger, mio. kr.

ISammensætning

mio.krl

Interne personaleomkostninger til it (it.drift/.vedligehold/
udvikling)
It-systemdrift

7,675
4,386

It-vedligehold
It-udviklingsomkostninger
Ud,gj,~er til it-varer til forbrug
alt

0,006
5,035
0:552

li

654

4.7 Supplerende bilag
Tabel 22.: Tilskudsregnskab

1000

Tilskud

l

2018

kr.

Overført Årets Disponibel Regnskab Årets
Overskud
Overskud Bevilling Disponibel
resultat
overskud tilskud ramme i
til
videreførsel,
ramme
fra
alt
primo
videreførsel,
tidligere
ultimo
år
.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
O,O f
0,0
0,0
0.0
00
0,0
o.o
00
o.o
00

0,01

Tabel ikke relevant for Nota

T abel 23.: Udestående tilsagn
Hovedkonto
lOO0kr.
Hovedkonto 1
Hovedkonto 2

Primo-beholdning Tilgang i året Afgang i året IDtimo-beholdning ,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

81

00

Hovedkonto 3

00

00

00

Tabel ikke relevant for Nota

Tabel 24: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver [Nedenstående tabel anvendes. Tabellen
skal så vidt muligt omfatte de seneste fem år. Rækker tilføjes og slettes efter behov]
Nøgletal

R20xx R20xx

R20xx

R20xx

R20xx

Nøgletal x
Nøgletal x
Nøgletal x

Tabel ikke relevant for Nota
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Op1ave

ResultatJdl

Operationelle mjl
1.1.1 Flere medlemmer (ultimo
åretl
1.1.2 Andel af tilmeldte børn og
unge, der mindst har lånt 1 bog i
lttbetaf 1 ir.

1. Give alle mulighed
for at læse

1.1 Nota vil give flere mulighed for at
læse et varieret udvalg af tiløænøelig
tekst med det indhold op på de
platforme, som tilgodeser deres
behov

1.1.3 Tilgang af titler til bttrn og
unge fastholdM på nuværende

2017

0,7

0.7

0,7

0,7

ca. 22S

ca. 22S

ca 225

ca. 225

vilkar for udbredelsen
af tilgængelig tekst, •
herunder stille viden
og kompetencer til
rådighed

1.1.4 Fortsat have et h11jt samlet
udlån

1.700.000

1.1.5 Gennemfttre
moderniseringsprojekt vedr. it•
infrastruktur, herunder udvikling af
App til lyd og e-btlger og Daisy
online lesning.

Start

•• Nyt mål sat for 2020

1.800.000

1.900.000

190.000

11.000

abonnementer for studieservice

0,99

2.300.000

Slut

>=80"

2.2.1.a Antal aktiverede

3.1.2.a Antal faglige rapporter
3.1 Nota skal anvende sin viden om
udgivet
tilgængelig tekst, medlemmernes
behov, teknologi 01 formidling til at
forbedre vilk.lrene for udbredelsen af
tilgængelig tekst.
3.1.2.b Antal faglige konferencer

>=80"
12.000

11.500

0,99

0,99

17.000

0,99

100.000

l

l

1

1

1

l

1

4

for Notas interessenter
3.2 Nota vil deltage i internationalt
arbejde for fastlæggelse af
standarder og frernme udveksling af

materialer.
3.3 Nota vil deltage i internationalt
samarbejde om udvikling og
produktion af l!&sninger, der sikrer
medlemmerne adgang til optimale
l•sninger.
• Nyt mål sat for 2020

165.000

niveiu.

2.2.1. b Procentvis rettidigt
2. Sttttte mennesker
afleverede producerede titler for
med
studieservice
læsevanskeligheder
under uddannelse og i
2. 3 Fremme muligheden for at Notas
beskæftigelse
samling af tilgængelige materialer
2.3.2 Antal producerede og
kan anvendes til at understtitte
tilgængeliggjorte sider til ordblinde
uddannelse og beskæftigelse mv. for elever i grundskolen•
alle med læsevanskeligheder.

3. Understi&tte bedre

zoz~

2019

150.000

1.1.8 Procentvis tilfredse brugere
2.2 Nota vil i samarbejde med
relevante myndigheder med ansvar
for uddannelse arbejde for, at
undervisningsmaterialer findes i
tilgængelig form for relevante
grupper.

2018

135.000

3.2.l Pilotversion til Nota App'en
lanceres, der kan aflæse e•btl1er• •

3.3.1. Fælles indktlb af titler og
andre ydelser, udveksling af "best

practic:e'\ hvor relevant
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