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PROFIL
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GYLDENDALKONCERNEN – RESuLTAT FØR SKAT 19952005

Gyldendal har siden grundlæggelsen i 1770 haft som 

målsætning at sikre læserne adgang til litterære og 

kunstneriske oplevelser eller kundskaber i bogform.  

Som landets ældste og største forlag har Gyldendal der

med fået en forpligtelse, der rækker ud over bogsalg og 

indtjening, og forlaget har med sin historiske arv og sine 

traditioner opnået en central position i dansk kulturliv.

Gyldendal ønsker at fastholde og udbygge sin position 

som landets førende udgiver af skøn og faglitteratur for 

børn og voksne og af materialer til undervisning på alle 

niveauer. Dette sker i et dynamisk samspil mellem tradi

tion og fornyelse, i forståelse for den kulturelle og demo

kratiske arv, i åbenhed over for bogmarkedets udvikling, 

for nye udtryksformer og medier – og ved fortsat at stille 

høje krav til kvalitet og mangfoldighed, redaktionel omhu 

og markedsføring.
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FEM ÅRS HOVED OG NØGLETAL FOR GYLDENDALKONCERNEN

*) *) *)

2005 2004 2003 2002 2001

Resultatopgørelse i mio. kr.

Nettoomsætning 772,1 671,3 610,5 663,2 636,4

Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 122,2 87,6 55,6 53,9 55,9

Primær drift før amortisering af goodwill (EBITA) 103,9 51,2 38,7 35,7 33,7

Primær drift (EBIT) 89,5 47,7 35,3 32,3 30,4

Resultat af finansielle poster, netto  5,7  6,5  9,4  11,7  11,3

Resultat før skat 83,6 41,2 24,5 21,5 19,9

Årets resultat 56,1 29,8 14,9 14,5 10,8

Balance i mio. kr.

Balancesum 598,9 539,0 524,9 577,1 605,4

Arbejdskapital, netto 149,1 167,5 178,2 194,7 230,0

Investeret kapital 253,0 291,3 298,1 326,9 357,3

Nettorentebærende gæld  10,1 80,9 109,7 148,2 189,7

Egenkapital 262,6 210,9 187,2 175,5 164,7

Pengestrømme i mio. kr.

Årets forskydning i likvider 55,6 14,2 24,5 25,7  54,1

Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 17,5 45,2 7,0 9,0  49,1

Nøgletal i %

Overskudsgrad (EBITDA) 15,8 13,0 9,1 8,1 8,8

Overskudsgrad (EBITA) 13,5 7,6 6,3 5,4 5,3

Overskudsgrad (EBIT) 11,6 7,1 5,8 4,9 4,8

Afkast på investeret kapital (ROIC) 38,2 17,4 12,4 10,4 9,7

Finansiel gearing  3,9 38,3 58,6 84,4 115,2

Soliditetsgrad 43,8 39,1 35,7 30,4 27,2

Egenkapitalforrentning 23,7 15,0 8,2 8,5 6,6

Andre oplysninger

Antal ansatte gennemsnitligt 409 387 391 403 483

Antal udgivne titler 2.305 2.252 2.132 2.247 2.412

Heraf nyheder 1.505 1.407 1.434 1.484 1.729

Resultat pr. aktie, kr. 55,2 29,4 13,3 12,9 9,6
udbytte pr. aktie, kr. 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0

*)   Sammenligningstal for år 20012003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabs

aflæggelse efter IFRS.
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MARTS
Jakob Ejersbos bestseller Nordkraft blev 

filmatiseret af Ole Christian Madsen og 

fik premiere i biografer landet over.
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MARKEDSuDVIKLING

Gyldendalkoncernens positive resultat for 2005 skal ses 

i sammenhæng med en positiv udvikling i dansk bogbran

che generelt efter et næsten ubrudt fald i bogomsætnin

gen siden 1980’erne. For andet år i træk er danskernes 

bogkøb igen i vækst. Bogbranchens samlede omsætning 

voksede med 10 % i 2005 mod 4 % i 2004. Særligt inden 

for skønlitteraturen var væksten markant, ligesom gym

nasiereformen og øgede bevillinger til folkeskolens ind

køb af materialer inden for naturfagene medvirkede til en 

øget omsætning på markedet for undervisningsbøger – 

for første gang i mange år.

På markedet fortsætter udviklingen mod en stadig stær

kere konsolidering blandt boghandlerne. Antallet af bog

handlere, der står helt uden for kæder, faldt igen i 2005, 

og mellem kæderne intensiveredes indkøbssamarbejdet. 

Flere kæder har i løbet af de seneste år tillige indført cen

tralt indkøb.

Omsætningsfremgangen i branchen fordelte sig nogen

lunde jævnt på markedet, således at styrkeforholdene 

mellem boghandlere, bogklubber og dagligvarekæder 

som helhed forblev stabilt. Boghandlerne udgør stadig 

langt den største afsætningskanal med omkring to tred

jedele af det samlede bogmarked. Netboghandelens mar

kedsandel er i vækst, om end den fortsat udgør en ubety

delig del af den samlede bogomsætning.

FORRETNINGSuDVIKLING

Spørgsmålet om bogmarkedets liberalisering præger 

både mediebillede og den interne debat i bogbranchen 

stærkt. Mindre fylder det emne, som på længere sigt  

formentlig bliver endnu vigtigere for bogbranchens frem

tid, nemlig den teknologiske udvikling, der står over for  

at revolutionere ikke bare produktions og distributions

former, men hele den kernevirksomhed, som forlagenes 

copyrightforvaltning udgør. 

Ikke mindst fra biblioteksvæsnets og undervisnings

sektorens side vokser interessen for digital distribution  

af materiale, hvis copyright forvaltes i privat forlagsregi, 

hvilket lægger pres på forlagene for at gøre tekster og 

materialer tilgængelige i digital form. Men også på det 

private bogmarked vokser mulighederne for alternativ 

anvendelse og distribution af de rettigheder, som forlag 

og autorer deler.

Sideløbende med den forretningsudvikling, som i de se

nere år har præget Gyldendalkoncernen, er der derfor i 

stadig stigende grad blevet fokuseret på udfordringerne 

og mulighederne i den ny teknologi, og der blev i 2005 

iværksat flere nye initiativer inden for dette område end 

nogensinde. 

Mest synlig for omverdenen var oprettelsen af en selv

stændig enhed, Gyldendal Lyd, der sigter på at skabe et 

marked for lydbøger i Danmark på linje med det, der i de 

senere år har været i stærk vækst i Sverige og Norge.  

Hidtil har lydbøger i Danmark især været produceret til 

svagtseende og solgt til biblioteker, men i takt med at de 

nye teknologier muliggør download direkte fra internet til 

mindre, bærbare modtagere, vokser også den almindelige 

interesse for lydbøgerne, hvilket åbner for et nyt forret

ningsområde for forlagene på det kommercielle marked. 

Den hidtidige leder af Gyldendals Børne og ungdoms

I anledning af H.C. Andersenåret  

udsendte Gyldendal og undervisnings

ministeriet en ny udgave af H.C. Ander

sens eventyr til alle danske skolebørn  

i 6. klasse. Illustreret af Flemming B.  

Jeppesen.

LEDELSENS BERETNING 2005
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Ib Michael udgav sin hidtil mest politiske 

roman, Grill, der vakte debat om Danmarks 

engagement i Irakkrigen og om forfatternes 

rolle generelt.
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redaktion, Flemming Møldrup, blev udnævnt til ny leder af 

Gyldendal Lyd, der ligger som selvstændig redaktion i 

Gyldendal Fakta.

Sideløbende med de nye tiltag i Gyldendal Lyd gik også 

Leksikonredaktionen under Gyldendal i gang med at ind

fri den mangeårige ambition om at omlægge og opdatere 

Den Store Danske Encyklopædi, således at den kolossale 

økonomiske og redaktionelle investering i værket frem

tidssikres med henblik på udnyttelse i nye elektroniske 

formater. Hidtil har planerne måttet skrinlægges, men nu 

har nye forretningsmodeller og ændret struktur for den 

løbende opdatering forandret forudsætningerne, således 

at Den Store Danske Encyklopædi allerede i efteråret 

2006 kan gøres tilgængelig online. 

Også på undervisningsområdet blev en række initiativer 

iværksat på det digitale område. Med virkning fra 1. janu

ar 2005 erhvervede Gyldendal virksomheden Skolemedia 

A/S, hvis forretningsområde er undervisningsmateriale i 

elektronisk form. Med udgangspunkt heri kunne Gylden

dal uddannelse i november måned åbne Digibib.dk,  

Danmarks første digitale skolebibliotek med et bredt ud

valg af digitalt skolemateriale. udviklingsmulighederne i 

Digibib.dk er mange og forretningsgrundlaget lovende. 

Mens Digibib.dk især henvender sig til folkeskolen, udvik

lede og introducerede Forlaget Systime som det første 

undervisningsforlag i Danmark med succes de såkaldte 

»enøgler«, der især henvender sig til lærere og elever på 

gymnasierne. Enøglerne er licenser, som sælges fra for

lagets hjemmeside og hver for sig giver adgang til udvalg

te, digitale udgivelser. Samtidig med lanceringen af  

enøglerne åbnede forlaget for »mit Systime«, en ny, per

sonificeret hjemmeside, der foruden salg af enøglerne 

rummer særlige tilbud til lærerne, gratis undervisnings

materiale og information om forlagets udgivelser, tilrettet 

den enkelte lærers og elevs interesser og behov.

På brancheplan har Sektionen for undervisningsmidler 

under Forlæggerforeningen gennem flere år arbejdet med 

at etablere en salgsportal på internettet, henvendt til 

skoler, forskere og studerende. Opgaven er stor og meget 

kompleks, men i 2005 lykkedes det at opnå et formalise

ret samarbejde med et partnerskab bestående af DBC 

medier og Infomedia om at etablere brancheportalen 

ebog.dk, der skal tilbyde undervisningsmateriale i elek

tronisk form fra alle landets undervisningsforlag.

En afgørende forudsætning for projektets gennemførelse 

er, at forlagene vil og kan stille relevant materiale til rå

dighed for salg på portalen. I kølvandet på etableringen af 

samarbejdet om brancheportalen besluttede Gyldendal

koncernen derfor at intensivere det igangværende arbej

de med at sikre rettighederne til udgivelse og salg på  

internettet, således at ikke bare fremtidens udgivelser, 

men også de titler fra backlisten, som fortsat benyttes i 

undervisningen, kan stilles til rådighed og sælges digitalt.

For første gang nogensinde har revisionsopgaven for  

Gyldendalkoncernens selskaber været i udbud. Vinderen 

af udbuddet blev revisionsfirmaet Deloitte Statsautorise

ret Revisionsaktieselskab, der således fortsætter som 

koncernens revisorer. 

Bestyrelsen har besluttet at afholde bestyrelsessemina

rer hvert år i stedet for som før hvert andet år.

Helle Vibeke Jensen fik Kulturministeriets 

Illustratorpris for illustrationer til Hør her 

stær, mens Kenneth Bøgh Andersen fik 

Orla Prisen for Himmelherren, begge ud

givet af Høst & Søn.
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DATTERSELSKABER

GBforlagene A/S samler forlagene Forum, Fremad, Høst 

& Søn, Rosinante og Samleren, der med fælles admini

stration, distribution, produktion og marketingfunktion 

udgiver bøger til det private marked inden for skønlittera

tur, nonfiction samt børne og ungdomsbøger.

 

Forlagene har i året konsolideret deres position med  

udgivelse af en række markante danske og udenlandske 

forfatterskaber og kan glæde sig over, at mange priser og 

udmærkelser er tilfaldet forlagenes forfattere. Den øko

nomiske udvikling er fortsat tilfredsstillende, og det er  

ledelsens opfattelse, at selskabet i dag har gennemgået 

den udvikling og fået den profil, der var målet ved etable

ringen 2002.

Gyldendal Akademisk A/S samler de udgivelsesaktivi

teter i Gyldendalkoncernen, som retter sig mod de mel

lemlange og akademiske uddannelser. I 2005 gennemfør

tes en større reorganisering, baseret på et omfattende 

forudgående strategiarbejde i selskabet. Herefter består 

Gyldendal Akademisk af tre selvstændige forlagsredakti

oner med klare fokusområder: Hans Reitzels Forlag (psy

kologi, pædagogik og sociologi), Munksgaard Danmark 

(sundhedsfag, medicin og naturvidenskab) og Academica 

(erhvervsøkonomi). Endvidere blev der etableret fælles 

stabsfunktioner for de tre redaktioner.

Årets resultat i selskabet var tilfredsstillende, og den  

1. november 2005 flyttede forlaget ind i nye, smukke   

lokaler i Sjæleboderne 2 i det indre København.

Forlaget Systime A/S kunne i 2005 fejre 25 års jubilæum 

med et resultat, der fuldt levede op til forventningerne. 

Inddragelsen i Gyldendalkoncernen er forløbet godt, og 

forlaget har styrket sin position på markedet for fleksible, 

flermediale undervisningsmaterialer til gymnasier.

Nordisk Bog Center A/S distribuerer udgivelser fra alle 

Gyldendalkoncernens forlag og en række andre danske 

forlag. Virksomheden har i 2005 tilsluttet sig Falcks  

Health Care program for at forbedre arbejdsmiljø og sæn

ke sygefraværet. Det økonomiske resultat var også i 2005 

tilfredsstillende.

KONSOLIDERING OG  
ORGANISATIONSæNDRINGER

I løbet af de senere år er de mange forskellige udgivelses

aktiviteter i Gyldendalkoncernen blevet samlet i større, 

selvstændige enheder med fælles markedsfokus og faglig 

udveksling mellem beslægtede udgivelsesområder. 

Som led i denne fortsatte bestræbelse blev Gyldendal  

Erhverv med virkning fra 1. april 2005 overdraget til  

Gyldendal Akademisk A/S, hvor redaktionens udgivelser, 

der retter sig mod de videregående erhvervsøkonomiske 

uddannelser, mere naturligt hører hjemme. På samme 

måde blev den redaktion i Forlaget Systime, hvis udgivel

ser sigter på akademiske uddannelser, lagt ind under 

Gyldendal Akademisk med forlagsnavnet Academica. 

Skolemedia blev med virkning fra 1. januar 2006 fusione

ret ind som redaktion på linje med de øvrige redaktioner i 

Gyldendal uddannelse.

I moderselskabet blev Gyldendals Børne og ungdomsre

daktion lagt ind under Gyldendal Fakta, med den hidtidige 

udviklingschef, ulla Selfort, som ny chef for redaktionen. 

På grund af det stærkt vigende biblioteksmarked står 

Børne og ungdomsredaktionen over for den betydelige 

udfordring at styrke udgivelseslinjerne til det private mar

ked og dermed flytte en del af redaktionens traditionelle 

fokus. En bevægelse, som ikke mindst Gyldendal Fakta 

har gjort mange erfaringer med gennem de senere år. 

APRIL
Helle Helles roman RødbyPuttgarden 

blev forfatterens store publikumsgen

nembrud, ligesom hun fik Kritikerprisen 

2005.

LEDELSENS BERETNING
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Pia Tafdrup hører til blandt landets mest 

anerkendte lyrikere og modtog blandt  

andet Nordisk Råds Litteraturpris i 1999.  

I 2005 fik hun Søren Gyldendal Prisen for 

sit forfatterskab. 

©
  Jens N

ørgaard Larsen



ÅRSRAPPORT 20051�

Allerede i 2004 blev Pædagogisk Bogklub, Bogklubben  

for Sygeplejersker og Bogklubben for Læger overtaget af  

Gyldendals Bogklubber. I løbet af 2005 har alle klubber 

gennemgået en succesrig relancering med bl.a. nye for

mater og layout på medlemsbladene og forbedret service 

på internettet. 

I forbindelse med at GBforlagenes administrerende  

direktør, Erik C. Lindgren, gik på pension, blev Gyldendals 

marketingchef, Tine Smedegaard Andersen, med virkning 

fra 1. februar 2006 udnævnt til ny administrerende direk

tør. Erik C. Lindgren er samtidig fratrådt som formand for 

Forlæggerforeningen, hvor han afløses af administreren

de direktør i Gyldendal Akademisk, Peter Mollerup.

TILKØB OG FRASALG

Med virkning fra 1. januar 2005 erhvervedes Skolemedia 

A/S. 

Der er ikke foretaget frasalg i perioden.

Hans Edvard NørregårdNielsen udgav 

Dengang i Italien, en pragtbog om H. C.  

Andersens og guldaldermalernes Italien, 

som blev en stor succes hos både anmel

dere og publikum.

LEDELSENS BERETNING
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MAJ
Morten Ramsland fik Boghandlernes 

Gyldne Laurbær 2006 for sin roman  

Hundehoved. Succesen gav genlyd uden 

for landets grænser, og romanen er alle

rede solgt til udgivelse i tolv lande.

©
  Tom

as B
ertelsen



ÅRSRAPPORT 20051�

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten 

2005 for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Interna

tional Financial Reporting Standards (IFRS) som god

kendt af Eu og yderligere danske oplysningskrav til regn

skabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den 

valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 

årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og 

moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling 

pr.  31. december 2005 samt resultat af koncernens og 

moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for 2005.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken

delse.

København, den 15. marts 2006

Stig Andersen 
administrerende

DIREKTION

Per Hedeman

BESTYRELSE

Henrik E. Nyegaard 
formand 

Erik Norman Svendsen

næstformand

Suzanne Brøgger

Finn Hansen Bjørn Høi Jensen Birthe Melgård Mortensen

Torben Piil Thomsen Poul Erik Tøjner

LEDELSESPÅTEGNING

FINANSKALENDER 2006 

Årsregnskabsmeddelelse 15. marts 2006

Årsrapport, trykt 10. april 2006

Generalforsamling 27. april 2006

Halvårsrapport 24. august 2006
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TIL AKTIONæRERNE I GYLDENDALSKE BOGHANDEL, 

NORDISK FORLAG A/S

Vi har revideret årsrapporten for Gyldendalske Boghan

del, Nordisk Forlag A/S for regnskabsåret 2005, der af

lægges efter International Financial Reporting Standards 

(IFRS) som godkendt af Eu og yderligere danske oplys

ningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede sel

skaber.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort 

ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en kon

klusion om årsrapporten.

DEN uDFØRTE REVISION

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske 

og internationale revisionsstandarder. Disse standarder 

kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med hen

blik på at opnå  høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen om

fatter stikprøvevis undersøgelse af information, der un

derstøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. 

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af  

ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige 

skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den 

samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfat

telse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grund

lag for vor konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLuSION

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 

billede af koncernens og moderselskabets aktiver og pas

siver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af  

resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter 

og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstem

melse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) som godkendt af Eu og yderligere danske oplys

ningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede sel

skaber.

København, den 15. marts 2006

DELOITTE 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Erik Holst Jørgensen 

statsautoriseret revisor 

Anni Klæbel

statsautoriseret revisor 

Sjette og sidste bind af Dansk udenrigs

politiks Historie udkom, den første samlede 

redegørelse for Danmarks udenrigspolitik 

fra Konger og krige til Europæisk og globalt 

engagement, fra år 700 til 2003.

REVISIONSPÅTEGNING
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NETTOOMSæTNING OG OVERSKuDSGRAD (EBIT)
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REGNSKABSBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedaktivitet består i forlagsvirksomhed 

samt anden hermed beslægtet virksomhed.

uDVIKLING I AKTIVITETER  
OG ØKONOMISKE FORHOLD 

Koncernens nettoomsætning blev 772 mio. kr., en stigning 

på 101 mio. kr. svarende til 15 % i forhold til sidste års 

nettoomsætning på 671 mio. kr. Resultatet før skat blev 

84 mio. kr. mod 41 mio. kr. i 2004. Omsætningen blev stør

re og resultatet forbedret i forhold til forventningen i den 

seneste fondsbørsmeddelelse af 1. december 2005, som 

angav et omsætningsniveau mellem 725 og 735 mio.kr.  

og et resultat før skat på ca. 70 mio.kr. 

Efter skat blev resultatet 56 mio. kr. (2004: 30 mio. kr.),  

og balancen blev på 599 mio. kr. (2004: 539 mio. kr.).   

Soliditeten forbedredes til 44 % sammenholdt med 39 %  

i 2004.

NETTOOMSæTNINGEN

Koncernens øgede omsætning fra 671 mio. kr. til 772 mio. 

kr. skyldes langt overvejende stigning i bestående aktivi

teter. Således steg omsætningen i moderselskabet med 

87 mio. kr. til 577 mio. kr. Stigningen omfatter alle forret

ningsområder. Året har bl.a. været præget af et salg på 

over 130.000 eksemplarer af bind 6 i serien om Harry  

Potter samt forøget salg som følge af bevillinger til folke

skolen til naturfagsområdet og gennemførelsen af den 

nye gymnasiereform. Også blandt danske romaner fore

kom et usædvanligt stort salg af en enkelt titel, idet  

HanneVibeke Holsts Kongemordet blev solgt i flere end 

60.000 eksemplarer.

Datterselskabet GBforlagene A/S fik en forventet om

sætningsnedgang på 3,8 mio. kr. til 63 mio. kr. svarende til 

en reduktion på 5,7 %. Nedgangen er udtryk for, at tilpas

ningen til det lavere aktivitetsniveau som følge af organi

sations tilpasningerne i 2003 er tilendebragt. I Gyldendal 

På Høst & Søn udkom Karin Palshøjs  

og Gitte Redders bog om Mary – kronprin

sesse af Danmark. Rettighederne blev 

solgt til udgivelse i Australien, hvor bogen 

er trykt i 13.000 eksemplarer.
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Babelstårnet, Gyldendals grundbog  

til almen studieforberedelse i den nye  

gymnasiereform, nåede at sælge 20.000 

eksemplarer i løbet af sommeren.

Akademisk A/S faldt omsætningen ligeledes som forven

tet – med 3,8 mio. kr. til 69 mio. kr. Faldet dækker over 

manglende bogklubomsætning som følge af overdragel

sen af de akademiske bogklubber pr. 1. januar 2005 til 

moderselskabet og en stigning i omsætningen på øvrige 

områder. Forlaget Systime A/S opnåede en stigning på 16 

mio. kr. til 45 mio. kr. Stigningen har sammenhæng med 

forøget salg i forbindelse med gennemførelsen af den  

nye gymnasiereform, herunder en succesrig introduktion 

af forlagets enøglekoncept omfattende digitale under

visningsmaterialer. Nordisk Bog Center A/S’ omsætning  

til kunder uden for koncernen udgjorde 16 mio. kr. mod 14 
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mio. kr. sidste år. Det pr. 1. januar 2005 erhvervede Skole

media A/S indgår med en omsætning  på 3,5 mio. kr.

BRuTTOAVANCE

Koncernens bruttoavance er forbedret med 65 mio. kr.  

eller 18 % i forhold til 2004. Samtidig er bruttoavancepro

centen forbedret fra 53 % i 2004 til 55 % i 2005. Den væ

sentligste årsag hertil er et fortsat fald i fremstillingsom

kostningerne.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Stigningen i andre eksterne omkostninger er 10 mio. kr. 

svarende til 9 %. Forøgelsen omfatter forøgede markeds

føringsomkostninger, herunder en overførsel til Søren 

Gyldendal Fonden på 2,0 mio. kr.. 

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostningerne steg 20 mio. kr. svarende til  

en stigning på 13 %. I stigningen er der i tillæg til generel 

lønstigning indeholdt forøget bonushensættelse på bag

grund af årets resultat. Hertil skal lægges personaletil

gang på i alt 19 medarbejdere, heraf 5 medarbejdere i 

Skolemedia A/S. Koncernen har i gennemsnit beskæftiget 

409 medarbejdere mod 387 i 2004.

 AF OG NEDSKRIVNINGER

Koncernens af og nedskrivninger udgør 33 mio. kr. mod 

sidste års 40 mio. kr. På baggrund af faktiske salgsforløb 

og forventningerne til kommende års omsætning på visse 

udgivelsesområder har nedskrivningstestene i 2005 med

ført nedskivning på nogle af de i 1998 og 2001 erhvervede 

aktiviteter. Af og nedskrivninger fordeler sig med 19 mio. 

kr. i afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver og 

14 mio. kr. på goodwill.

RESuLTAT FRA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Set under ét er der for de tilknyttede virksomheder sket 

en forbedring af resultatet før skat fra et underskud på 

0,6 mio. kr. i 2004 til et overskud på 24 mio. kr. i 2005.  

I resultatet fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder i 

moderselskabets regnskab indgår alene modtagne ud

lodninger i 2005.

Nordisk Bog Center A/S

Årets resultat før skat i Nordisk Bog Center A/S er 4,8 mio. 

kr. mod 4,4 mio. kr. sidste år. Stigningen har sammenhæng 

med forøget aktivitetsniveau, idet omsætningen steg fra 

57 mio. kr. i 2004 til 62 mio. kr.

GBforlagene A/S

Datterselskabet GBforlagene A/S har opnået et resultat 

før skat på 7,6 mio. kr. mod sidste års overskud før skat på 

9,0 mio. kr. Indeholdt i sidste års resultat før skat var bl.a. 

en omfattende realisation af gamle boglagre, hvilket ikke 

er tilfældet i 2005.

Gyldendal Akademisk A/S

Datterselskabet Gyldendal Akademisk A/S fik et overskud 

før skat på 8,0 mio. kr. mod et underskud før skat på 6,1 

mio. kr. i 2004. Regnskabet for 2004 var præget af ned

skrivning på 8,5 mio. kr. på immaterielle aktiver. 

Forlaget Systime A/S

Datterselskabet Forlaget Systime A/S fik et overskud før  

skat på 3,9 mio. kr. mod sidste års underskud før skat på 8,3 

mio. kr. 2004 var præget af nedskrivninger på varebehold

ninger og immaterielle aktiver på i alt 8,2 mio. kr.

 

Skolemedia A/S

Datterforlaget Skolemedia A/S fik et underskud før skat  

på 0,1 mio. kr. Selskabet har i forbindelse med erhvervel

sen måttet tilpasse sine regnskabsprincipper, således at 

de er i overensstemmelse med koncernens principper. Så

fremt Skolemedia A/S havde anvendt hidtidige regnskabs

principper ville resultatet have været 1,3 mio. kr. bedre. 

Det er hensigten med virkning fra 1. januar 2006 at fusio

Den britiske forfatter Philip Pullman,  

fik verdens største børnebogspris,  

Astrid Lindgren prisen.

REGNSKABSBERETNING
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AuGuST
Gyldendals Børne og ungdomsredaktion 

styrkede profilen inden for tekstbøger til det 

private marked med nye serier om piger og 

heste. 

nere Skolemedia A/S ind i moderselskabet således, at ak

tiviteten for fremtiden indgår i Gyldendal uddannelse.

BALANCEN

De samlede aktiver er steget til 599 mio. kr. i 2005 mod 

539 mio. kr. i 2004. De langfristede aktiver er faldet fra 

143 mio. kr. til 130 mio. kr. Reduktionen skyldes af og 

nedskrivninger. Væksten i de kortfristede aktiver med 73 

mio. kr. fra 396 mio. kr. sidste år til 469 mio. kr. i 2005 om

fatter blandt andet en stigning i likviderne på 37 mio. kr. 

og en vækst i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

på 27 mio. kr. 

Tilbagebetalingen af den langfristede gæld er fortsat i 

2005. Gennem indfrielse af banklån er den samlede lang

fristede gældsforpligtelse nedbragt med 23 mio. kr. fra 

109 mio. kr. i 2004 til 86 mio. kr. Stigningen i anden gæld 

fra 144 mio. kr. i 2004 til 176 mio. kr. i 2005 har sammen

hæng med den stigende aktivitet, herunder forøgelse af 

hensættelse til skyldig royalty samt større salgsafregning 

over for forlagskunder hos Nordisk Bog Center A/S. 

SæRLIGE RISICI

DRIFTSRISICI

Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at 

bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag 

på væsentlige udgivelsesområder.

FINANSIELLE RISICI

Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation  

i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter 

sig således alene mod afdækning af risici relateret til den 

løbende drift. 

VALuTARISICI

Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser 

på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eks

port, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande. Alt fak

tureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den 

overvejende del af produktionen fra danske underleve

randører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, 

har det hidtil været foretaget i danske kroner. På bag

grund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko 

på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et 

eurolån, hvor restgælden udgør 28 mio. kr. En ændring i 

euroens kurs på ét procentpoint overfor den danske kro

ne vil påvirke resultatet med +/ 0,3 mio. kr.

RENTERISICI

Hovedparten af lånene er fastforrentede. En ændring i 

markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og det 

langfristede variabelt forrentede lån. Ét procentpoints 

stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt  

0,7 mio. kr.

KREDITRISICI

Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kre

ditbetingelserne er på brancheplan aftalt i sam handels

regler mellem forlag og boghandlere. På koncernens veg

ne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her 

foretages en løbende vurdering af risikoen, og der foreta

ges hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende 

med bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, 

som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensæt

telse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede 

tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af om

sætningen.

PENGESTRØMME

Pengestrømmen fra driften er opgjort til 113 mio. kr.  

mod 77 mio. kr. i 2004. Det driftsmæssige forløb viser  

igen i 2005 en af de største pengestrømme for koncernen.  

Væksten afspejler bl.a. den fortsat kraftige forbedring i 

koncernens primære drift, som har fundet sted gennem 

nogle år.
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Fra investerings og finansieringsaktiviteter er penge

strømmene opgjort til 57 mio. kr. mod 63 mio. kr. i 2004.

Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. decem

ber kan opgøres således:

PERSONALE 

Antal ansatte i 2005 var, omregnet til heltidsansatte,  

i gennemsnit 409 medarbejdere (2004: 387 med arbejde

re) heraf 218 i moderselskabet (2004: 211 medarbejdere).

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS uDLØB

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt  

forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

SØREN GYLDENDAL FONDEN

Gyldendal har i 2005 overført 2,0 mio. kr. til fonden,  

som er resultatført under andre eksterne omkostninger. 

Gyldendal ønsker også i 2006 at overføre 2,0 mio. kr.

FORVENTNING TIL 2006

For 2006 venter koncernen en omsætning på ca. 720 mio. 

kr. og et resultat før skat på ca. 60 mio. kr. Nedgangen i 

forhold til 2005 skyldes dels et forventet fald i salget til 

den offentlige sektor, dels en samlet vurdering af udgivel

sesprogrammet til det private marked, men omsætning 

og resultat for 2006 forventes markant bedre end årene 

før 2005.

Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk 

vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan til

føre koncernen nye kompetencer og en stærkere position 

på markedet.

OVERGANG TIL REGNSKABSAFLæGGELSE EFTER  

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER (IFRS)

Årsrapporten for 2005 aflægges for første gang i overens

stemmelse med de internationale regnskabsstandarder 

(IFRS) som godkendt af Eu. Gyldendal A/S har frivilligt 

valgt at aflægge årsrapporten for moderselskabet efter 

IFRS fra og med indeværende regnskabsår.

For nærmere beskrivelse af ændringerne og deres effekt 

på årsrapporten henvises til årsrapportens side 22.

    

 2005    2004    2003

Likvide beholdninger           84     47    40

uudnyttede træknings 

faciliteter   80    61    54

                                1��     10�    ��

REGNSKABSBERETNING

Anne Louise Sommer udgav bogen om 

Henning Larsen og Operaen på Dokøen, 

der udkom i forbindelse med arkitektens 

80 års fødselsag.



ÅRSRAPPORT 2005 �1

SEPTEMBER
Filminstruktøren, kommentatoren  

og digteren Jørgen Leths erindringer,  

Det uperfekte menneske, udkom og  

vakte voldsom offentlig debat.

For bogen modtog Leth Weekendavisens 

Litteraturpris 2006.

©
  Jacob Langvad  
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Årsrapporten for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 

A/S, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet 

og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) som 

godkendt af Eu og yderligere danske oplysningskrav til 

børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse, jf.  

Københavns Fondsbørs’ oplysningskrav til årsrapporter 

for børsnoterede selskaber og IFRS bekendsgørelsen  

udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges i danske kroner, der anses for at 

være den primære valuta for koncernens aktiviteter og 

den funktionelle valuta for moderselskabet.

æNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Koncernregnskabet for 2005 er den første årsrapport,  

der aflægges i overensstemmelse med IFRS. Gyldendal 

har endvidere valgt at aflægge regnskabet for modersel

skabet efter IFRS.

Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1. I henhold til 

denne er åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammen

ligningstallene for 2004 udarbejdet i overensstemmelse 

med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gælden

de pr. 31. december 2005. Åbningsbalancen pr. 1. januar 

2004 er udarbejdet, som om disse standarder og fortolk

ningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra de 

særlige overgangs og ikrafttrædelsesbestemmelser i 

IFRS 1.

Overgangen til aflæggelse af årsregnskab og koncern

regnskab efter IFRS har nødvendiggjort ændringer af  

den anvendte regnskabspraksis for såvel moderselska

bet som koncernen på en række væsentlige områder  

med hensyn til indregning og måling:

• Virksomhedssammenslutninger og goodwill

• Pensionsforpligterlser

•  Moderselskabets måling af kapitalandele i  

tilknyttede virksomheder

Den beløbsmæssige effekt af ændringerne i anvendt 

regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabs

aflæggelse efter IFRS kan specificeres således:

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Pippi Langstrømpe fyldte 60 år. I den an

ledning udkom en samlet jubilæumsud

gave af historierne om Pippi Langstrømpe 

inkl. en cd med historier læst af Thomas 

Winding. 
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Som følge af ændring af reglerne om sambeskatning  

har koncernen ændret metode for fordeling af skatten  

af sambeskatningsindkomsten mellem koncernens virk

somheder. Tidligere blev skatten indregnet fuldt ud i  

moderselskabets resultatopgørelse. I henhold til de æn

drede regler skal skatten fordeles mellem virksomheder

ne i koncernen (fuld fordelingsmetode). I tilslutning hertil 

er udskudte skatteaktiver og forpligtelser for de sambe

skattede virksomheder, der hidtil har været indregnet i 

moderselskabet, med virkning fra 1. januar 2005 overført 

til dattervirksomhederne.

Herudover er der i årsrapporten foretaget visse reklassifi

ceringer som ikke har nogen driftsmæssig indvirkning, og 

som ikke påvirker selskabets finansielle stilling.

Det er ledelsens vurdering, at koncernens fremtidige  

implementering af standarder og fortolkningsbidrag ikke 

vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten.

PåviRkNiNg Af egeNkAPitAl (t.kR.):

         GYLDENDAL              GYLDENDALKONCERNEN

31.12.04 01.01.04 31.12.04 01.01.04

Egenkapital iflg. Årsregnskabsloven 212.344 187.216 212.344 187.216

Måling af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 26.667 24.951  

Måling af andre kapitalandele og værdipapirer 165 1.748 165 1.748

Revurdering af restværdier 0 0 0 0

Måling af langfristede forpligtelser 1.245 1.145 1.245 1.145

egenkapital iflg. ifRS praksis 1��.��� 1��.��� �10.��� 1��.���

OKTOBER
Karle Prisen blev uddelt første gang til 

professor Hans Karle. Munksgaard 

Danmark står bag prisen, der går til en 

underviser fra et af de tre medicinske  

fakulteter i Danmark.

PåviRkNiNg Af ReSultAt foRegåeNde åR (t.kR.):

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2004 2004

Resultat iflg. Årsregnskabsloven 28.335 28.335

Tilbageførsel af resultat fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder 596 

Tilbageførsel af resultat fra andre kapitalandele og værdipapirer 1.584 1.584

Indregning af udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder 942 

Nedskrivning kapitalandele i tilknyttede virksomheder til dagsværdi 3.255 

Regulering af langfristet gældsforpligtelse 100 100

Resultat iflg. ifRS praksis ��.10� ��.�1�
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Førsteoplaget på Harry Potter og Halv

blodsprinsen var det højeste nogensinde i  

dansk forlagshistorie. Bogen udkom et 

minut over midnat 15. oktober, og over  

hele landet holdt boghandlerne åbent.

u
dgivelsen af en ny Potterbog m

arkeres over hele landet. H
er er det G

AD
 i Vejle.
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GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tid

ligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomi

ske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan 

måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som  

følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økono

miske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 

kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflæg

ges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på 

balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med  

at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatop

gørelsen. 

KONCERNREGNSKABET

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden  

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S samt dat

tervirksomhederne, hvor modervirksomheden besidder 

mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden 

måde har bestemmende indflydelse. 

KONSOLIDERINGSPRINCIPPER

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag  

af modervirksomhedens og dattervirksomhedernes om

arbejdede årsrapporter til International Financial Repor

ting Standards (IFRS) som  godkendt af Eu ved sammen

lægning af ensartede regnskabsposter. Ved konsoliderin

gen foretages fuld eliminering af koncerninterne indtæg

ter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemvæ

render og udbytter samt af realiserede og urealiserede 

fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoli

derede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til 

brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse 

med koncernens regnskabspraksis.

VIRKSOMHEDSSAMMENSLuTNINGER

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes  

i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Sam

menligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksom

heder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med 

den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes 

dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffel

sestidspunktet. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem 

anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identifice

rede aktiver og forpligtelser indregnes som goodwill.  

Negative forskelsbeløb mellem anskaffelsesværdi og 

dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forplig

telser indregnes i resultatopgørelsen på overtagelses

tidspunktet. Hvis en virksomhedssammenslutning ved 

første regnskabsmæssige indregning kun kan opgøres 

midlertidigt, indregnes reguleringer til goodwillbeløbet  

eller til den regnskabsmæssige værdi af aktiver, forplig

telser eller eventualforpligtelser inden for 12 måneder  

efter overtagelsestidspunktet.

OMREGNING AF FREMMED VALuTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første  

indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

forpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, 

som ikke er afregnet på balance dagen, omregnes til ba

lancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der op

Redaktionen bag Encyklopædien udgav 

opslagsværket Hvad enhver dansker  

bør vide, med emner som universet og 

Jorden, Verdens historie, Religion og  

mytologi og meget mere.
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står mellem transaktions dagens kurs og kursen på beta

lingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i 

resultatopgørel sen som finansielle poster. 

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRuMENTER

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i 

balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsvær

di. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle 

instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis 

anden gæld.

ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, 

der er klassificeret som og opfylder kriterier for sikring af 

dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet for

pligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med 

ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede 

forpligtelse.

ændringen i dagsværdi af afledte finansielle instrumen

ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for 

sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes 

direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger 

vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra 

egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes 

i samme regnskabspost som det sikrede.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 

indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen  

løbende.

SELSKABSSKAT OG uDSKuDT SKAT

Skat af årets resultat er beregnet med 28 % af årets re

sultat korrigeret for ikkeskattepligtige indtægter og om

kostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat 

ved årets udgang. Gyldendal er sambeskattet med alle 

dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles 

mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til dis

ses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusi

on vedrørende de skattemæssige underskud).

udskudt skat, der følger af de midlertidige forskelle mel

lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af ak

tiver og passiver, er opført som udskudt skat under lang

fristede forpligtelser med 28 %. Skatteaktiver indregnes 

alene, når det vurderes, at det fremtidige fradrag kan an

vendes af selskabet eller øvrige selskaber, som indgår i 

sambeskatningen. udskudte skatteaktiver indregnes – 

enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller 

som nettoaktiver – med den værdi, hvortil aktiverne for

ventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af 

fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser. Skatteværdien af fremførte skatte

mæssige underskud opføres som aktiver, når det er sand

synligt, at de inden for et kortere åremål vil reducere 

fremtidige skattebetalinger. For de sambeskattede virk 

somheder afsættes udskudte skatteforpligtelser af skat

teaktiver i de enkelte virksomheder.

Skat, der kan henføres til poster som indregnes direkte 

på egenkapitalen, føres ligeledes på egenkapitalen.

Hanne Kvist fik Danmarks Skolebibliote

karers Børnebogspris 2005 for Hr. Lykkes 

Kitteludlejning, med tegninger af Lilian 

Brøgger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
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Nyklassikeren  Cykelmyggen Egon udkom 

første gang I 1967.  38 år efter fik myggen 

en kæreste, da Flemming Quist Møller  

udgav Cykelmyggen og Dansemyggen. 

Illustration fra C
ykelm

yggen og D
ansem

yggen
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RESuLTATOPGØRELSEN

NETTOOMSæTNING

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen,  

når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. 

Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og rabatter  

i forbindelse med salget. 

VAREFORBRuG

Vareforbrug omfatter de fremstillingsomkostninger,  

der er anvendt for at frembringe de produkter, der indgår  

i nettoomsætningen. 

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter gager, løn og sociale 

omkostninger til aflønning af selskabets personale.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 

administration, herunder omkostninger til it, markedsfø

ringsomkostninger, ejendommenes drift og kontorholds

omkostninger m.v. 

INDTæGTER AF KAPITALANDELE  

I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

I moderselskabsregnskabet omfatter regnskabsposten 

nedskrivninger samt årets udbytte modtaget af modersel

skabet fra tilknyttede virksomheder. udbytte indregnes, 

når aktionærernes ret til at modtage udbytte er godkendt 

af generalforsamlingen.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteom

kostninger, kursreguleringer samt amortiseringstillæg 

vedrørende prioritetsgæld. 

BALANCEN

LANGFRISTEDE AKTIVER

IMMATERIELLE AKTIVER

Immaterielle aktiver måles til anskaffelsesværdi med  

fradrag af akkumulerede af og nedskrives til genindvin

dingsværdien såfremt denne er lavere end bogført værdi.

Erhvervede rettigheder måles til anskaffelsesværdi med 

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder af

skrives lineært med varierende procentsatser afhængig  

af forventet levetid, der er vurderet til 710 år.

Goodwill indregnes som et aktiv og underkastes en test 

for værdiforringelse mindst en gang årligt. Eventuelle 

nedskrivninger indregnes direkte i årets resultat og tilba

geføres ikke efterfølgende. Den regnskabsmæssige be

handling af overtagelse af virksomheder, hvortil goodwill 

er forbundet, er beskrevet i afsnittet om virksomheds

sammenslutninger.

MATERIELLE AKTIVER

Grunde og bygninger måles til anskaffelsesværdi med  

fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Bygnin

gerne afskrives lineært over aktivernes forventede levetid 

til den forventede restværdi. Den forventede levetid er vur

deret til 25100 år. Der foretages årlig vurdering af akti

vets restværdi og levetid, og eventuel regulering foretages 

pr. balancedagen.

Tekniske anlæg og maskiner og andre driftsmidler måles 

til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede af

skrivninger. Afskrivningerne foretages lineært med varie

rende procentsatser afhængig af forventet levetid, der er 

vurderet til 310 år. Aktiver med kort levetid, mindre vær

difulde aktiver samt mindre forbedringsomkostninger  

udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Dorrit Willumsen fejrede sit 40 års 

forfatterjubilæum under stor presse

bevågenhed og med udgivelse af bo

gen Den dag jeg blev Honey Hotwing.
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FINANSIELLE AKTIVER

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder måles i mo

derselskabets regnskab til kostpris med fradrag af ned

skrivninger. Andre kapitalandele og værdipapirer omfatter 

noterede og unoterede kapitalandele. Disse aktiver måles 

ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende må

les til kostpris med fradrag af evt. nedskrivning, som ind

regnes i resultatopgørelsen.

Kapitalandele i joint ventures måles i moderselskabets 

regnskab til kostpris med fradrag af nedskrivninger. 

I koncernregnskabet er fælles kontrollerede virksomhe

der indregnet via pro rata konsolidering.

Egne aktier indregnes over egenkapitalen på anskaffel

sestidspunktet. Vederlag modtaget ved afhændelse af 

egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen. udbytte 

for egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen under 

»overført resultat«.

Ved regnskabsårets afslutning gennemgåes de regn

skabsmæssige værdier af materielle og immaterielle ak

tiver med bestemmelig levetid med henblik på at fast

sætte, hvorvidt der er indikationer på værdiforringelse. 

Hvis en sådan indikation er til stede, skønnes aktivets 

genindvindingsværdi med henblik på at fastslå omfanget 

af en eventuel værdiforringelse. Aktiver med ubestemme

lige levetider, herunder goodwill, underkastes en årlig  

test for værdiforringelse, og hvis der er indikationer på 

værdiforringelse. Genindvindingsværdien vurderes til 

dagsværdi eller kapitalværdi, hvor denne er højere. Ved 

vurdering af kapitalværdien tilbagediskonteres skønnede 

fremtidige pengestrømme til nutidsværdi ved hjælp af en 

diskonteringssats, der afspejler aktuelle markedsvurde

ringer af den tidsmæssige værdi af penge og særlige risici 

tilknyttet aktivet, som der ikke er reguleret for i de skøn

nede fremtidige pengestrømme. Såfremt aktivets (eller 

den pengestrømsfrembringende enheds) genindvindings

værdi skønnes at være mindre end den regnskabsmæssi

ge værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til 

genindvindingsværdien. En eventuel nedskrivning indreg

nes i resultatopgørelsen.

 
VAREBEHOLDNINGER 

Råvarer og hjælpematerialer samt varer under fremstil

ling måles til kostpris/fremstillingspris, eller netto rea

lisationsværdi hvor denne er lavere. I fremstillingsprisen 

indgår materialer, direkte løn samt en andel af indirekte 

produktionsomkostninger. Der er foretaget nedskrivning 

for ukurans. Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, 

herunder boglagre, er vurderet under hensyntagen til 

formodet salgbarhed.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sæd

vanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

PERIODEAFGRæNSNINGSPOSTER (AKTIVER)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver  

omfatter forudbetalte forfatterhonorarer samt øvrige  

afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regn

skabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

EGENKAPITAL

udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet  

for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede 

udbytte for regnskabsåret oplyses i en note til egenkapi

talen. Anskaffelses og afståelses summer for egne aktier 

indregnes direkte på egenkapitalen.

 
PENSIONSFORPLIGTELSER

Gyldendals pensionsordninger er som hovedregel forsik

ringsmæssigt afdækket (bidragsbaseret). Enkelte direk

tørkontrakter er kun delvist afdækket forsikringsmæssigt 

(ydelsesbaseret). 

NOVEMBER
Claus BeckNielsen fik Kjeld Abell 

prisen på 50.000 kr. for sit forfatter

skab, ligesom han blev indstillet til 

Nordisk Råds Litteraturpris 2005 for 

sin seneste bog, Selvmordsaktionen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostnin

ger til årsreturforpligtelser. Årsreturforpligtelser omfat

ter forpligtelser til at tilbagetage tidligere solgte bøger  

til boghandlere i henhold til samhandels reglerne med  

boghandlerne.

PRIORITETSGæLD

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til 

det modtagne provenu med fradrag af afholdte omkost

ninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret 

kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anven

delse af den effektive rentes metode.

ANDRE GæLDSFORPLIGTELSER

Andre gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kost

pris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PERIODEAFGRæNSNINGSPOSTER (PASSIVER)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser 

omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterføl

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til 

kostpris. 

LEJE OG LEASINGFORHOLD

Når aftaler om leje og leasing vedrører en flerårig periode 

og er af operationel karakter resultatføres leje og leasin

gydelsen i den periode, de vedrører. Den resterende retlige 

og faktiske leje og leasingforpligtelse vedrørende sådan

ne aftaler er anført under eventualforpligtelser.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte 

metode og viser moderselskabets og koncernens penge

strømme fra drift, investeringer og finansiering samt likvi

der ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat re

guleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftska

pitalen samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra in

vesteringer omfatter køb og salg af immaterielle, materi

elle og finansielle aktiver. Pengestrømme fra finansiering 

omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld samt 

betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger, værdipapirer og 

kortfristet bankgæld.

SEGMENTOPLYSNINGER

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S betragter 

forlagsaktiviteter og distributionsaktivitet som de primæ

re segmenter. 

Bent Haller fik Det Danske Akademis  

Børnebogspris, Silas Prisen 2005, for sit 

børnelitterære forfatterskab, som han  

udgiver på Høst & Søn.
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NØGLETALSDEFINITIONER

Arbejdskapital, netto  = 

Investeret kapital, inkl. goodwill =

Nettorentebærende gæld =

Overskudsgrad =

Afkast på investeret kapital (ROIC)  =

Finansiel gearing =

Soliditetsgrad =

Egenkapitalens forrentning =

Resultat pr. aktie =

udbytte pr. aktie =

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings »Anbefalinger & Nøgletal 2005«.

Varebeholdninger + tilgodehavender i alt

– ikke rentebærende kortfristet gæld.

Arbejdskapital, netto + immaterielle og 

materielle aktiver – hensatte forpligtelser.

Rentebærende forpligtelser – rentebærende aktiver

Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

EBITA x 100

Gns. investeret kapital

Nettorentebærende gæld x 100

Egenkapital i alt

Egenkapital x 100

Balancesum

Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Årets resultat

Gns. antal aktier

udbyttepct. x aktiens pålydende værdi

100

Hans Mortensen udgav den opsigtsvæk

kende bog om Svend Auken, Ritt Bjerre

gaard, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup 

Rasmussen, De fantastiske fire.
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GYLDENDALKONCERNEN

TuSINDE KRONER ADRESSER

MODERSELSKAB 2005 2004

GYLDENDALSKE BOGHANDEL,

NORDISK FORLAG A/S

Omsætning 577.198 489.824

Årets resultat før skat 

(ekskl. udlodninger fra tilknyttede virksomheder) 59.767 41.763

Årets resultat 

(ekskl. udlodninger fra tilknyttede virksomheder) 38.291 30.415

Aktiekapital 22.400 22.400

Egenkapital 232.663 184.267

Antal medarbejdere (gennemsnitlig) 218 211

DATTERVIRKSOMHEDER

NORDISK BOG CENTER A/S (100 %)

Omsætning 61.533 57.364

Årets resultat før skat 4.827 4.416

Aktiekapital 20.000 20.000

Egenkapital 38.796 39.037

Antal medarbejdere (gennemsnitlig) 105 101

GBFORLAGENE A/S (100 %)

Omsætning 63.167 66.990

Årets resultat før skat 7.628 8.950

Aktiekapital 6.500 6.500

Egenkapital 16.707 20.553

Antal medarbejdere (gennemsnitlig) 23 26

GYLDENDAL AKADEMISK A/S (100 %)

Omsætning 69.277 73.057

Årets resultat før skat 8.044 6.079

Aktiekapital 6.500 6.500

Egenkapital 21.523 13.817

Antal medarbejdere (gennemsnitlig) 35 31

FORLAGET SYSTIME A/S (100 %)

Omsætning 45.209 28.916

Årets resultat før skat 3.914 8.344

Aktiekapital 3.000 3.000

Egenkapital 5.791 1.656

Antal medarbejdere (gennemsnitlig) 22 18

Klareboderne 3

1001  København K

Telefon 33 75 55 55

Telefax 33 75 55 56

CVR: 58 20 01 15

Bækvej 10 12

4690  Haslev

Telefon 56 36 40 00

Telefax 56 36 40 05

Købmagergade 62

1150  København K

Telefon 33 41 18 00

Telefax 33 41 18 01

Sjæleboderne 2

1122  København K

Telefon 33 75 59 00

Telefax 33 75 59 01

Skt. Pauls Gade 25

8000  Århus C

Telefon 70 12 11 00

Telefax 70 12 11 05
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TuSINDE KRONERADRESSER

2005 2004

SKOLEMEDIA A/S (100 %)

Omsætning 5.463 

Årets resultat før skat 136 

Aktiekapital 1.000 

Egenkapital 62 

Antal medarbejdere (gennemsnitlig) 5 

ANPARTSELSKABET AF 22. DECEMBER 1982 (100 %)

Omsætning  

Årets resultat før skat 5 8

Aktiekapital 200 200

Egenkapital 280 277

Antal medarbejdere (gennemsnitlig)  

DANMARKSHISTORIEN I/S

Ejerforhold: Gyldendal 50 %

Gyldendals andel af årets omsætning 0 1.350

Gyldendals andel af årets resultat før 59 453

Gyldendals andel af egenkapitalen 3.772 3.831

Antal medarbejdere (gennemsnitlig)  

LæRERBOGKLuBBEN I/S

Ejerforhold: Gyldendal 50 %

Gyldendals andel af årets omsætning 2.308 1.812

Gyldendals andel af årets resultat før 374 549

Gyldendals andel af egenkapitalen 923 549

Antal medarbejdere (gennemsnitlig)  

SuPERPOCKET I/S

Ejerforhold : Virksomheden er 100 % ejet af Gyldendalkoncernen.

Regnskabet er indarbejdet i de enkelte virksomheder i koncernen med deres

respektive ejerandel.

Rugårdsvej 55

5000  Odense C

Telefon 63 13 34 56

Telefax 63 13 34 57

Klareboderne 3

1001  København K

Telefon 33 75 56 81

Telefax 33 75 56 56

Klareboderne 3

1001  København K

Telefon 33 75 55 55

Telefax 33 75 55 56

Klareboderne 3

1001  København K

Telefon 33 75 56 81

Telefax 33 75 56 56
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RESuLTATOPGØRELSE

TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

NOTE 2005 2004 2005 2004

Nettoomsætning 1 577.198 489.824 772.086 671.253

Vareforbrug 209.981 180.591 220.901 201.970

Honorar til forfattere m.fl. 90.347 78.282 129.688 112.360

Bruttoavance ���.��0 ��0.��1 ��1.��� ���.���

Andre eksterne omkostninger 2 91.360 81.648 124.433 114.440

Andre driftsindtægter 0 0 0 100

Bruttofortjeneste 1��.�10 1��.�0� ���.0�� ���.���

Personaleomkostninger 3 102.746 93.908 174.883 155.006

Af og nedskrivninger 4 20.290 10.998 32.674 39.840

Resultat af primær drift ��.��� ��.��� ��.�0� ��.���

Indtægter af kapitalandele 

i tilknyttede virksomheder 13.969 2.313 0 0

Indtægter af andre kapitalandele 

og værdipapirer 9 194 21 194 21

Resultat før renter m.v. ��.��� ��.0�� ��.�1� ��.�1�

Finansielle indtægter 5 2.936 2.205 1.685 734

Finansielle omkostninger 6 5.449 4.818 7.382 7.273

Resultat før skat ��.��� ��.��0 ��.�1� �1.1��

Skat af ordinært resultat 10 21.476 11.348 27.549 11.358

årets resultat ��.��0 ��.10� ��.0�� ��.�1�

Resultat pr. aktie (ePS)

Moderselskabsaktionærernes andel af årets resultat 56.067 29.819

Resultat pr. aktie (EPS) kr. 11 55,23 29,37

Resultatdisponering

Årets resultat foreslås fordelt således:

40 % udbytte til aktionærerne 8.960

Overført til næste år 43.300

52.260

Bestyrelsen indstiller udbytte for året 8 kr. pr. aktie (2004:4 kr. pr. aktie) til godkendelse på generalforsamlingen.

Det Danske Sprog og Litteraturselskab  

og Gyldendal udgav sjette og sidste bind 

af Den Danske Ordbog efter i alt 14 års  

redaktionelt arbejde.
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Den verdenskendte forfatter Jung Chang 

kom til Danmark og BogForum i forbindel

se med udgivelsen af sin nye bog, en stor, 

kritisk biografi om Mao, som hun har 

skrevet i samarbejde med Jon Halliday.

©
  Polfoto/ M

orten Langkilde
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BALANCE PR. 31. DECEMBER

TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

NOTE 2005 2004 2005 2004

AktiveR

LANGFRISTEDE AKTIVER

Immaterielle aktiver 7

Goodwill   4.916 14.393

udgivelsesrettigheder 11.936 9.914 42.971 46.255

IT brugsrettigheder 1.886 2.829 1.886 2.829

1�.��� 1�.��� ��.��� ��.���

Materielle anlægsaktiver 8

Grunde og bygninger 8.595 8.595 46.311 47.571
Tekniske anlæg og maskiner 2.755 447 13.929 15.620
Andre driftsmidler 5.290 4.036 8.933 8.086

Indretning af lejede lokaler 0 0 320 427

Forudbetaling på aktiver 584 0 584 0

1�.��� 1�.0�� �0.0�� �1.�0�

Finansielle aktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9 60.994 66.896  

Tilgodehavender hos tilknyttede

 virksomheder 9 21.284 25.935  

Andre kapitalandele og værdipapirer 9 6.662 6.151 6.662 6.151

udskudte skatteaktiver 10 0 0 3.712 1.490

��.��0 ��.��� 10.��� �.��1

langfristede aktiver i alt 11�.��� 1��.�0� 1�0.��� 1��.���

KORTFRISTEDE AKTIVER

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer 0 0 892 769

Varer under fremstilling 29.183 26.288 35.459 32.802

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 72.825 70.019 98.445 98.885

10�.00� ��.�0� 1��.��� 1��.���

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 43.842 45.803 201.092 173.731

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 99.107 84.960  

Andre tilgodehavender 13.367 15.114 25.844 22.700

Periodeafgrænsningsposter 17.466 14.972 22.760 20.306

1��.��� 1�0.��� ���.��� �1�.���

Værdipapirer 0 4 1 5

Likvide beholdninger 70.851 33.697 84.214 47.029

kortfristede aktiver i alt ���.��1 ��0.��� ���.�0� ���.���

Aktiver i alt ���.��� �1�.��0 ���.��1 ���.0��
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TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

NOTE 2005 2004 2005 2004

PASSiveR

EGENKAPITAL

Aktiekapital 22.400 22.400 22.400 22.400

Overført resultat 210.263 161.867 240.193 188.535

egenkapital i alt ���.��� 1��.��� ���.��� �10.���

Langfristede forpligtelser 12

Pension 13 3.100 2.200 3.100 2.200

udskudt skat 10 845 2.367 4.096 2.367

Andre 14 10.645 7.045 12.826 9.138

Bankgæld 22.514 48.434 31.327 57.997

Prioritetsgæld 0 0 35.115 37.008

langfristede forpligtelser i alt ��.10� �0.0�� ��.��� 10�.�10

Kortfristede forpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld 12 5.003 11.988 7.637 14.480

Bankgæld 0 18.410 0 18.410

Leverandører af varer og tjenesteydelser 48.030 29.212 58.110 36.699

Gæld til tilknyttede virksomheder 27.594 13.291  

Selskabsskat 10 5.824 4.812 6.861 4.812

Anden gæld 110.345 92.577 175.699 143.839

Periodeafgrænsningsposter 64 1.057 1.567 1.164

kortfristede forpligtelser i alt 1��.��0 1�1.��� ���.��� �1�.�0�

forpligtelser i alt ���.��� ��1.��� ���.��� ���.11�

Passiver i alt ���.��� �1�.��0 ���.��1 ���.0��

Eventualforpligtelser m.v. 15

Nærtstående parter 16
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2005

Aktie  

kapital

Overført  

resultat I alt

Egenkapital 1/1 2004 22.400 164.816 187.216

ændring i anvendt regnskabspraksis jf. s. 22  27.844 27.844

Korrigeret egenkapital 1/1 2004 22.400 136.972 159.372

Årets resultat 2004  28.102 28.102

Værdiregulering sikringsinstrument  158 158

Totalindkomst for året 0 27.944 27.944

udbytte  3.360 3.360

udbytte egne aktier  311 311

0 3.049 3.049

egenkapital �1/1� �00� ��.�00 1�1.��� 1��.���

Årets resultat 2005  52.260 52.260

Værdiregulering sikringsinstrument  197 197

Totalindkomst for året 0 52.457 52.457

udbytte  4.480 4.480

udbytte egne aktier  419 419

0 4.061 4.061

egenkapital �1/1� �00� ��.�00 �10.��� ���.���

SELSKABSKAPITAL

Aaktier (560.000 stk.) 11.200

Baktier (560.000 stk.) 11.200

��.�00

I henhold til selskabets vedtægter er aktierne fordelt i størrelser á 20 kr. A aktier har modsat B aktier stemmeret.

Der har ikke været ændringer til selskabets kapital i de seneste 5 år.

GYLDENDAL

Den store danske jazzmusiker Niels  

Henning Ørsted Pedersen, som døde i 

april 2005, fik sin store biografi, NHØP, 

skrevet af Peter H. Larsen og Thorbjørn 

Sjøgren.

TuSINDE KRONER
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GYLDENDALKONCERNEN TuSINDE KRONER

Gyldendals kanon i dansk stod komplet 

og blev under stor mediebevågenhed og 

debat præsenteret ved et arrangement på 

Nationalmuseet.

Aktie  

kapital

Overført  

resultat I alt

Egenkapital 1/1 2004 22.400 164.816 187.216

ændring i anvendt regnskabspraksis jf. s. 22  2.893 2.893

Korrigeret egenkapital 1/1 2004 22.400 161.923 184.323

Årets resultat 2004  29.819 29.819

Værdiregulering sikringsinstrument  158 158

Totalindkomst for året 0 29.661 29.661

udbytte  3.360 3.360

udbytte egne aktier  311 311

0 3.049 3.049

egenkapital �1/1� �00� ��.�00 1��.��� �10.���

Årets resultat 2005  56.067 56.067

Øvrige egenkapitalreguleringer  545 545

Værdiregulering sikringsinstrument  197 197

Totalindkomst for året 0 55.719 55.719

udbytte  4.480 4.480

udbytte egne aktier  419 419

0 4.061 4.061

egenkapital �1/1� �00� ��.�00 ��0.1�� ���.���

egne aktier

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har fået bemyndigelse til at erhverve op til 10 % af aktiekapitalen.

Beholdningen af egne aktier udgjorde ved udgangen af 2005 104.783 stk. svarende til 9,35 % af aktiekapitalen.

Der er ikke erhvervet yderligere egne aktier i 2005.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2005 2004 2005 2004

Resultat af primær drift 62.474 44.397 89.507 47.737

Af og nedskrivninger 20.290 10.998 32.674 39.840

Indtægter af kapitalandle i tilknyttede virksomheder 13.969 942  

Indtægter af andre kapitalandele og værdipapirer 194 21  

Regnskabsmæssig hensat pensionsforpligtelse 900 900 900 900

ændring i:

Varebeholdninger 5.701 2.494 2.340 7.201

Tilgodehavender 8.282 8.784 34.280 3.331

Årsreturforpligtelser 3.600 0 3.688 636

Kortfristet gældsforpligtelse 49.899 7.933 54.817 14.670

Pengestrømme fra primær drift 1��.��� �1.��� 1��.��� ��.��1

Finansielle indtægter 2.517 1.894 1.266 423

Finansielle omkostninger 5.449 4.818 7.382 7.273

Afregnet selskabsskat 21.881 14.896 26.249 14.896

Pengestrømme fra driftsaktivitet 11�.1�� ��.�1� 11�.�01 ��.���

Køb af immaterielle aktiver 4.500 13.450 9.416 39.906

Salg af immaterielle aktiver 0 0 0 0

Køb af materielle aktiver 7.162 2.178 9.176 5.952

Salg af materielle aktiver 541 566 1.049 624

Køb af finansielle aktiver 8.495 9.733 0 0

Salg af finansielle aktiver 0 0 0 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1�.�1� -��.��� -1�.��� -��.���

Afdrag på langfristede forpligtelser 32.905 12.020 35.406 14.433

Betalt udbytte til aktionærerne (netto) 4.061 3.049 4.061 3.049

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -��.��� -1�.0�� -��.��� -1�.���

ændring i likvider 55.560 13.755 55.591 14.179

Likvider primo 15.291 1.536 28.624 14.445

likvider ultimo �0.��1 1�.��1 ��.�1� ��.���

Der fordeler sig således:

Likvide beholdninger og værdipapirer 70.851 33.701 84.215 47.034

Bankgæld 0 18.410 0 18.410

�0.��1 1�.��1 ��.�1� ��.���

TuSINDE KRONER
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SEGMENTOPLYSNINGER  PRIMæRT SEGMENT

TuSINDE KRONER

           2005                   2004

Distri Elimi Koncer Distri Elimi Koncer

Forlag bution nering nen i alt Forlag bution nering nen i alt

Ekstern omsætning 756.051 16.035  772.086 657.032 14.221  671.253

Intern omsætning 6.571 45.498 52.069  3.105 43.143 46.248 

Nettoomsætning 762.622 61.533 52.069 772.086 660.137 57.364 46.248 671.253

Omkostninger incl. 

af og nedskrivninger 678.954 55.736 52.111 682.579 618.025 51.665 46.174 623.516

Resultat af primær drift 83.668 5.797 42 89.507 42.112 5.699 74 47.737

Resultat før skat 92.758 4.827 13.969 83.616 34.448 4.416 2.313 41.177

Årets resultat 66.308 3.728 13.969 56.067 23.090 4.416 2.313 29.819

Langfristede aktiver 156.635 50.951 77.362 130.224 164.846 56.414 78.438 142.822

Kortfristede aktiver 442.164 159.484 132.941 468.707 387.358 135.027 126.158 396.227

Segmentaktiver ���.��� �10.��� -�10.�0� ���.��1 ���.�0� 1�1.��1 -�0�.��� ���.0��

Anlægsinvesteringer 17.584 1.006  18.590 41.891 3.967  45.858

Egenkapital 279.875 38.796 56.078 262.593 224.401 39.037 52.503 210.935

Langfristede forpligtelser 60.569 47.179 21.284 86.464 88.074 46.571 25.935 108.710

Kortfristede forpligtelser 258.355 124.460 132.941 249.874 239.729 105.833 126.158 219.404

Segmentforpligtelser 318.924 171.639 154.225 336.338 327.803 152.404 152.093 328.114

Segmentpassiver ���.��� �10.��� -�10.�0� ���.��1 ���.�0� 1�1.��1 -�0�.��� ���.0��

Antal ansatte 304 105  409 286 101  387

NØGLETAL I % :

Overskudsgrad 11 9 0 12 6 10 0 7

Afkastningsgrad 15 3 0 16 8 3 0 9
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NOTER

TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2005 2004 2005 2004

1 NETTOOMSæTNING

Indenlandsk salg 565.001 479.498 800.631 696.856

Eksport 12.197 9.849 23.524 20.645

Salg i alt 577.198 489.347 824.155 717.501

Intern omsætning 0 477 52.069 46.248

Nettoomsætning i alt ���.1�� ���.��� ���.0�� ��1.���

2 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:

Revision:

Deloitte 638 750 1.254 1.485

Statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen  40  40

Andre ydelser:

Deloitte 421 281 558 404

Samlet honorar 1.0�� 1.0�1 1.�1� 1.���

3 PERSONALEOMKOSTNINGER

Bestyrelse 775 788 805 818

Direktion 6.155 5.449 11.660 10.382

Andre ledende medarbejdere 4.936 4.174 4.936 4.174

Personalelønninger og gager 81.950 74.981 143.622 125.864

Pensioner 6.312 6.141 10.064 9.839

Andre omkostninger til social sikring mv. 2.618 2.375 3.796 3.929

Personaleomkostninger i alt 10�.��� ��.�0� 1��.��� 1��.00�

det gennemsnitlige antal ansatte �1� �11 �0� ���

Gyldendal har indgået en resultatlønsordning med personalet, som maksimalt kan udgøre en månedsløn.  

Direktion og andre ledende medarbejdere er omfattet af særlige bonusordninger afhængigt af individuelt  

fastsatte resultatmål.

Blæksprutten blev kåret ved en højrøstet 

begivenhed i Gyldendals frokoststue, da 

årets hæfte udkom. I 2005 tilfaldt æren 

som yndlingsoffer socialdemokraternes 

formand, Helle ThorningSchmidt.
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TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2005 2004 2005 2004

4  AF OG NEDSKRIVNINGER

Indretning af lejede lokaler 0 0 162 165

Bygninger 0 114 1.260 1.375

Tekniske anlæg og maskiner 643 325 5.204 4.786

IT brugsrettigheder 943 943 943 1.593

udgivelsesrettigheder 2.478 4.679 7.784 26.231

Andre driftsmidler 1.648 1.653 2.821 2.437

Koncerngoodwill 14.394 3.420 14.393 3.420

Nettoresultat ved salg af driftsmidler 184 136 107 167

 Af- og nedskrivninger i alt �0.��0 10.��� ��.��� ��.��0

5 FINANSIELLE INDTæGTER

Renteindtægter m.v. 1.213 505 1.504 734

Renter tilknyttede virksomheder 1.723 1.700  

Renter mv. af værdipapirer   181 

finansielle indtægter i alt �.��� �.�0� 1.��� ���

6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Renteomkostninger m.v. 4.498 4.296 7.382 7.273

Renter tilknyttede virksomheder 951 522  

finansielle omkostninger i alt �.��� �.�1� �.��� �.���

Nicolai MoltkeLeth udgav sin bog om  

livet som eventyrer, der var blandt de  

store sællerter i julehandlen og ligesom  

Bettina Allers Til Nordpolen blev lanceret i 

gadebilledet og på tv.
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NOTER

7 IMMATERIELLE AKTIVER GYLDENDAL

udgivelses IT brugs 

rettigheder rettigheder

Kostpris 1/1 2004 2.600 5.108

Tilgang 13.450 0

Afgang 0 0

Kostpris 31/12 2004 16.050 5.108

Tilgang 4.500 0

Afgang 0 0

kostpris �1/1� �00� �0.��0 �.10�

Af og nedskrivninger 1/1 2004 1.457 1.336

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0

Af og nedskrivninger 4.679 943

Af og nedskrivninger 31/12 2004 6.136 2.279

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0

Af og nedskrivninger 2.478 943

Af- og nedskrivninger �1/1� �00� �.�1� �.���

Regnskabsmæssig værdi 1/1 �00� 1.1�� �.���

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �.�1� �.���

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� 11.��� 1.���

TuSINDE KRONER
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7 IMMATERIELLE AKTIVER GYLDENDALKONCERNEN

 udgivelses IT brugs 

Goodwill rettigheder rettigheder

Kostpris 1/1 2004 35.196 46.600 5.108

Tilgang 0 39.256 0

Afgang 0 0 0

Kostpris 31/12 2004 35.196 85.856 5.108

Tilgang 4.916 4.500 0

Afgang 0 0 0

kostpris �1/1� �00� �0.11� �0.��� �.10�

Af og nedskrivninger 1/1 2004 17.383 13.370 1.336

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 0

Af og nedskrivninger 3.420 26.231 943

Af og nedskrivninger 31/12 2004 20.803 39.601 2.279

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 0

Af og nedskrivninger 14.393 7.784 943

Af- og nedskrivninger �1/1� �00� ��.1�� ��.��� �.���

Regnskabsmæssig værdi 1/1 �00� 1�.�1� ��.��0 �.���

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� 1�.��� ��.��� �.���

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �.�1� ��.��1 1.���

Nedskrivningstests for goodwill:

Ledelsen har i 2005 foretaget en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill.  

Med henblik herpå er den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2005 af goodwill allokeret til den  

pengestrømsfrembringende enhed (CGu), Gyldendal uddannelse. Genindvindingsværdien er baseret på  

kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af det forventede cashflow på basis af budgetter for årene 

20062010 godkendt af ledelsen og en tilbagediskonterinsfaktor på 11,99 % svarende til en WACC på 8,39 %  

efter skat.

TuSINDE KRONER
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8 MATERIELLE AKTIVER GYLDENDAL

Grunde og  

bygninger

Tekniske 

anlæg og 

maskiner

Andre  

drifts

midler

Forud

betaling 

 på aktiver

Kostpris 1/1 2004 12.429 17.426 27.754 0

Tilgang 0 339 1.839 0

Afgang 0 0 1.312 0

Kostpris 31/12 2004 12.429 17.765 28.281 0

Tilgang 0 2.951 3.627 584

Afgang 0 0 1.231 0

kostpris �1/1� �00� 1�.��� �0.�1� �0.��� ���

Af og nedskrivninger 1/1 2004 3.720 16.993 23.478 0

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 886 0

Af og nedskrivninger 114 325 1.653 0

Af og nedskrivninger 31/12 2004 3.834 17.318 24.245 0

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 511 0

Af og nedskrivninger 0 643 1.653 0

Af- og nedskrivninger �1/1� �00� �.��� 1�.��1 ��.��� 0

Regnskabsmæssig værdi 1/1 �00� �.�0� ��� �.��� 0

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �.��� ��� �.0�� 0

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �.��� �.��� �.��0 ���

kontant ejendomsværdi 1/1 �00� ��.000

TuSINDE KRONER

NOTER

Niels Barfoed udsendte sin store biografi 

om Ole Lippmann, en af den danske  

modstandsbevægelses mest markante  

– og diskrete – skikkelser.
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Efter at flere end 30.000 mennesker havde 

afgivet deres stemme, fik Bjarne Reuter den 

største danske litteraturpris, BG Banks  

Litteraturpris, for sin roman Løgnhalsen  

fra umbrien.

©
  Peter E

lm
holt
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NOTER

8 MATERIELLE AKTIVER GYLDENDALKONCERNEN

Grunde og 

bygninger

Tekniske 

anlæg og 

maskiner

Andre 

drifts

midler

Indretning  

af lejede  

lokaler

Forud

betaling 

 på aktiver

Kostpris 1/1 2004 76.383 63.525 43.430 327 2.087

Tilgang 30 3.950 3.732 327 0

Afgang 0 145 5.100 0 2.087

Kostpris 31/12 2004 76.413 67.330 42.062 654 0

Tilgang 0 3.513 4.930 147 584

Afgang 0 0 2.281 196 0

kostpris �1/1� �00� ��.�1� �0.��� ��.�11 �0� ���

Af og nedskrivninger 1/1 2004 27.467 47.069 36.153 62 0

Afskrivninger afhændede aktiver 0 145 4.614 0 0

Af og nedskrivninger 1.375 4.786 2.437 165 0

Af og nedskrivninger 31/12 2004 28.842 51.710 33.976 227 0

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 1.019 104 0

Af og nedskrivninger 1.260 5.204 2.821 162 0

Af- og nedskrivninger �1/1� �00� �0.10� ��.�1� ��.��� ��� 0

Regnskabsmæssig værdi 1/1 �00� ��.�1� 1�.��� �.��� ��� �.0��

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� ��.��1 1�.��0 �.0�� ��� 0

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� ��.�11 1�.��� �.��� ��0 ���

kontant ejendomsværdi 1/1 �00� 1��.000

TuSINDE KRONER
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9 FINANSIELLE AKTIVER GYLDENDAL

Kapital

andele i 

tilknyttede 

virksomheder

Tilgode

havende hos 

tilknyttede 

virksomheder

Andre 

kapital

andele og

værdipapirer

Kostpris 1/1 2004 109.336 30.678 6.662

Tilgang 9.733 0 0

Afgang 0 4.743 0

Kostpris 31/12 2004 119.069 25.935 6.662

Tilgang 8.492 0 0

Afgang 0 4.651 0

kostpris �1/1� �00� 1��.��1 �1.��� �.���

Nedskrivninger 1/1 2004 45.501 0 490

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 0

Nedskrivninger 6.672 0 21

Nedskrivninger 31/12 2004 52.173 0 511

Afskrivninger afhændede aktiver 0 0 511

Nedskrivninger 14.394 0 0

Nedskrivninger �1/1� �00� -��.��� 0 0

Regnskabsmæssig værdi 1/1 �00� ��.��� �0.��� �.1��

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� ��.��� ��.��� �.1�1

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �0.��� �1.��� �.���

TuSINDE KRONER
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NOTER

9 FINANSIELLE AKTIVER GYLDENDALKONCERNEN

Andre 

kapital

andele og 

værdipapirer

Kostpris 1/1 2004 6.662

Tilgang 0

Afgang 0

Kostpris 31/12 2004 6.662

Tilgang 0

Afgang 0

kostpris �1/1� �00� �.���

Nedskrivninger 1/1 2004 490

Afskrivninger afhændede aktiver 0

Nedskrivninger 21

Nedskrivninger 31/12 2004 511

Afskrivninger afhændede aktiver 511

Nedskrivninger 0

Nedskrivninger �1/1� �00� 0

Regnskabsmæssig værdi 1/1 �00� �.1��

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �.1�1

Regnskabsmæssig værdi �1/1� �00� �.���

under andre kapitalandele og værdipapirer indgår en enkelt ejerandel på mere end 20 %. 

uanset den reelle ejerandel er det ledelsens vurdering, at den reelle indflydelse er mindre end 20 %,

hvorfor posten er klassificeret som andre kapitalandele og værdipapirer.

TuSINDE KRONER

Jane Aamund er blevet en af Danmarks 

mest folkekære forfattere med historier

ne fra sin egen slægt. Dette års julegave 

til Aamunds store publikum blev en sam

ling fortællinger om dyr, hun har mødt – 

og om deres mennesker.
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HanneVibeke Holst kunne fejre sit 25 års 

forfatterjubilæum og udsendte sin nye ro

man, Kongemordet. Bogen fik en strålende 

modtagelse og blev på få uger solgt i flere 

end 60.000 eksemplarer.

©
  C

hristian Friis



ÅRSRAPPORT 2005��

TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2005 2004 2005 2004

10 SKAT AF ORDINæRT RESuLTAT

Regulering vedrørende tidligere år 16 72 16 72

Årets aktuelle skat 22.877 16.335 28.282 16.335

Årets udskudte skat 1.266 5.059 673 5.049

Regulering vedrørende tidligere år, som følge af

nedsættelse af selskabsskatteprocenten til 28 % 151 0 76 0

�1.��� 11.��� ��.��� 11.���

SELSKABSSKAT

Afsat pr. 1/1 4.812 3.367 4.812 3.367

Betalt skat vedrørende tidligere år 4.828 3.291 4.828 3.291

Betalt acontoskat i året 17.053 11.606 21.421 11.606

Regulering vedrørende tidligere år 16 72 16 72

Årets aktuelle skat 22.877 16.335 28.282 16.335

Heraf indregnet på egenkapitalen 0 65 0 65

-�.��� -�.�1� -�.��1 -�.�1�

uDSKuDT SKAT/SKATTEAKTIVER

Afsat pr. 1/1 2.367 7.426 877 5.926

Overført døtre som følge af fuld fordeling 105   

Regulering vedrørende tidligere år, som følge af

nedsættelse af selskabsskatteprocenten til 28 % 151  76 

Overtagen skatteforpligtelse ved

køb af Skolemedia A/S   256 

Årets udskudte skat 1.266 5.059 673 5.049

Netto udskudt skat ��� �.��� ��� ���

Posten specificeres således:

udskudte skatteaktiver 0 0 3.712 1.490

udskudt skat ��� �.��� �.0�� �.���

845 2.367 384 877

HENSæTTELSEN VEDRØRER

Langfristede aktiver 1.094 454 739 2.547

Kortfristede aktiver 1.939 2.821 1.123 3.424

��� �.��� ��� ���

ÅRETS EFFEKTIVE SKATTEPROCENT SPECIFICERES SOM FØLGER:

Selskabsskatteprocent 28,0 30,0

Amortisering af goodwill der ikke er fradragsberettiget 4,7 2,6

Skatteværdi af anvendte skattemæssige underskud i tidligere

ikke sambeskattede virksomheder 1,0 6,9

Regulering vedrørende tidligere år  0,2

Effekt af nedsættelse af selskabsskatteprocenten til 28 % 0,0 

Anden ikkeskattepligtig indkomst og ikkefradragsberettigede omkostninger 1,2 1,7

årets effektive skatteprocent ��,� ��,�

NOTER
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TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2005 2004 2005 2004

11 RESuLTAT PR. AKTIE

Moderselskabsaktionærers andel af årets resultat 56.067 29.819

Gennemsnitlig antal aktier 1.120.000 1.120.000

Gennemsnitlig antal egne aktier 104.783 104.783

1.01�.�1� 1.01�.�1�

Resultat pr. aktie (ePS) kr. ��,�� ��,��

12 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER

Langfristede gældsforpligtelser udgør i alt 37.104 60.046 86.464 108.710

Afdrag, der forfalder til betaling i 2006,

er optaget som kortfristede gældsforpligtelser 5.003 11.988 7.637 14.480

Af gældsforpligtelsen forfalder ca.

senere end 1/1 2011 0 7.482 32.853 50.194

13 PENSIONSFORPLIGTIGELSE
Gyldendals pensionsordninger er som hovedregel forsikringsmæssigt afdækket (bidragsbasseret). 

Enkelte direktørkontrakter er kun delvist afdækket forsikringsmæssigt (ydelsesbasseret).

Forskydningen i pensionsforpligtigelsen

kan opgøres således:

Pensionsforpligtigelsen pr. 1/1 2.200 1.300 2.200 1.300

udgiftsført i perioden 900 900 900 900

Pensionsforpligtigelsen pr. �1/1� �.100 �.�00 �.100 �.�00

14 ANDRE FORPLIGTELSER

Forskydningen i andre forpligtelser, 

kan opgøeres således:

Andre forpligtelser pr. 1. januar 7.045 6.400 9.138 9.129

udgiftsført i perioden 3.600 645 3.688 9

Andre forpligtelser pr. �1/1� 10.��� �.0�� 1�.��� �.1��

Andre forpligtelser omfatter jubilæumsgratialer og årsretur.
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TuSINDE KRONER

GYLDENDAL GYLDENDALKONCERNEN

2005 2004 2005 2004

15 EVENTuALFORPLIGTELSER M.V.

Som konsekvens af sambeskatningen hæfter sambeskattede virksomheder i Gyldendalkoncernen  

solidarisk for den samlede selskabsskat under den til og med 2004 bestående sambeskatning.

Merværdiafgift og Askat hæfter de fællesregistrerede virksomheder i Gyldendalkoncernen solidarisk for.

LEJE OG LEASINGFORPLIGTELSE

Lejeomkostninger vedr. ejendomme i

uopsigelighedsperioden 19.360 14.877 19.683 15.178

Leje og leasingforpligtelser vedr. EDBudstyr 0 0 3.491 3.543

Øvrige forpligtelser 848 1.421 848 1.421

PANTSæTNINGER

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen

Bækvej 1012, Haslev med bogført værdi i t.kr.   37.716 38.976

16 NæRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående part med bestemmende indflydelse på Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S:

Museumsfonden af 7/12 1966.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med: Tilknyttede virksomheder samt  

bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.

Moderselskabet og koncernens øvrige datterforlag køber en række logistik og serviceydelser hos den  

tilknyttede virksomhed Nordisk Bog Center A/S. Omfanget heraf har i 2005 udgjort 45 mio. kr. (2004: 43 mio. kr.).

Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra et vederlag på 109 t.kr. ifbm. forfattervirksomhed, samt normalt  

ledelsesvederlag jf. note 3, været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, 

væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter. 

NOTER
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Fortegnelse over aktionærer, der er registreret som indehaver af mere end 5 % af selskabets aktiekapital eller 5 %  

af den til aktiekapitalen knyttede stemmeret:

     

 EJERANDEL (%) STEMMEANDEL (%)

Museumsfonden af 7. december 1966 32,4 60,8

Gl. Strandvej 13

3050 Humlebæk

Chr. Augustinus Fabrikker A/S 17,7 12,5

Amaliegade 47

1256 København K

Fåmandsforeningen LD 10,6 7,1

Vendersgade 28

1363 København K

ATP 8,4 2,8

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

MP Pension 5,5 0,6

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Lars Ole Kornum 2,5 5,0

Prins Valdemars Vej 43

2820 Gentofte

FORTEGNELSE OVER STORE AKTIONæRER
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HENRIK E. NYEGAARD 

Formand

Valgt første gang 1999 

Genvalgt i 2005

På valg i 2007

FINN HANSEN 

Valgt af medarbejderne i koncernen

Valgt første gang 1998

Genvalgt i 2002

På valg i 2006

ERIK NORMAN SVENDSEN

Næstformand

Valgt første gang 1998   

Genvalgt i 2005    

På valg i 2007

SuZANNE BRØGGER 

Valgt første gang 2000

Genvalgt i 2005

På valg i 2007

BESTYRELSE OG DIREKTION

BJØRN HØI JENSEN 

Valgt første gang 2002

Genvalgt i 2005    

På valg i 2007

Civilingeniør, født 1940

Medlem af bestyrelsen i:

Danfoss A/S (formand)

Rockwool International A/S (næstformand)

VELuX A/S (næstformand)

VKR Holding A/S (næstformand)

FVS A/S

MAN B&W Diesel A/S

Museumsfonden af 7. december 1966

Kvalitetschef, Nordisk Bog Center A/S, født 1946

Partner, EQT Partners, født 1961

Medlem af bestyrelsen i: 

Erhvervsinvest Management A/S

Sanitec OY, Finland

Symrise GmbH, Tyskland

Biskop, Københavns Stift, født 1941

Medlem af direktionen for:

Det Kgl. Vaisenhus

Præsident for:

Det Danske Bibelselskab

Forfatter, født 1944

Medlem af:

Det Danske Akademi

BESTYRELSE 

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 2 år ad gangen. På den ordinære generalforsamlingen i april 

2006 er Poul Erik Tøjner på valg, og de 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne i selskabet og i koncernen er  

ligeledes på valg i 2006. Resultatet af dette valg vil foreligge på generalforsamlingen.
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DIREKTION

BIRTHE MELGÅRD MORTENSEN

Valgt af medarbejderne i selskabet

Valgt første gang 1998

Genvalgt i 2002

På valg i 2006

TORBEN PIIL THOMSEN 

Valgt af medarbejderne i selskabet

Valgt første gang 1998

Genvalgt i 2002

På valg i 2006

STIG ANDERSEN 

Tiltrådt som adm. direktør 1999

PER HEDEMAN 

Tiltrådt som direktør 1987

Redaktør, Gyldendal Skønlitteratur, født 1955

Informationschef, Gyldendal uddannelse, født 1948

POuL ERIK TØJNER

Valgt første gang 2004  

På valg i 2006

Museumsdirektør, Louisiana, født 1959

Medlem af bestyrelsen for:    

Københavns universitet

C. L. Davids Fond og Samling

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Adm. direktør, født 1953

Medlem af bestyrelsen i:

Henning Larsens Tegnestue A/S

Direktør, født 1944

Medlem af bestyrelsen i:

DBC Medier A/S (næstformand)

Dansk BiblioteksCenter A/S

LEDELSENS AKTIER

BESTYRELSE AAKTIER BAKTIER

HENRIK E. NYEGAARD  4.000

BJØRN HØI JENSEN  4.950

DIREKTION AAKTIER BAKTIER

STIG ANDERSEN   367

PER HEDEMAN  1.810
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