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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2019 for Turbine Forlaget A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 15. juni 2020

Direktion

Jesper Kappel Tolstrup

Bestyrelse

Morten Rüdevald Marie Brocks Larsen Jesper Kappel Tolstrup
Formand

Ulrik Tornhøj Skafte
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Turbine Forlaget A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Turbine Forlaget A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-

bejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængi-

ge af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi-

on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-

ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-

hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern

kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel-

skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal

vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-

ten.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-

ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 15. juni 2020

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Henrik Sondrup
statsautoriseret revisor
mne31446
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Selskabsoplysninger

Selskabet Turbine Forlaget A/S

Balticagade 10 B, 2. th.

8000 Aarhus C

CVR-nr.: 27 97 94 32

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Morten Rüdevald, Formand

Marie Brocks Larsen

Jesper Kappel Tolstrup

Ulrik Tornhøj Skafte

Direktion Jesper Kappel Tolstrup

Revision Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sommervej 31C

8210 Aarhus V

Bankforbindelse Sparekassen Kronjylland, Vestergade 11, 8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive forlag. 

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold, der væsentlig har påvirket årets resultat.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke konstateret væsentlige usikkerheder ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 7.234 t.kr. mod 7.682 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat ud-

gør 1.033 t.kr. mod 792 t.kr. sidste år. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets

finansielle stilling væsentligt.

Selskabets drift i 2020 har kun i ringe grad været påvirket af Covid19. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 2018

Bruttofortjeneste 7.234.001 7.681.791

1 Personaleomkostninger -5.097.990 -5.460.548

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver -329.828 -289.166

Driftsresultat 1.806.183 1.932.077

Andre finansielle indtægter 25.318 32.119

Nedskrivning af finansielle aktiver 0 -222.762

2 Øvrige finansielle omkostninger -493.104 -715.158

Resultat før skat 1.338.397 1.026.276

Skat af årets resultat -305.078 -233.818

Årets resultat 1.033.319 792.458

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 700.000 600.000

Overføres til overført resultat 333.319 192.458

Disponeret i alt 1.033.319 792.458
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019 2018

Anlægsaktiver

3 Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignen-
de rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter 80.390 111.123

Immaterielle anlægsaktiver i alt 80.390 111.123

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 681.384 692.480

Materielle anlægsaktiver i alt 681.384 692.480

Deposita 26.849 10.058

Finansielle anlægsaktiver i alt 26.849 10.058

Anlægsaktiver i alt 788.623 813.661

Omsætningsaktiver

Fremstillede varer og handelsvarer 8.422.969 8.003.813

Omkostninger til fremtidige bogudgivelser 2.408.090 2.470.733

Varebeholdninger i alt 10.831.059 10.474.546

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.544.722 5.889.730

Udskudte skatteaktiver 12.074 0

Andre tilgodehavender 118.903 140.268

Periodeafgrænsningsposter 344.038 474.417

Tilgodehavender i alt 5.019.737 6.504.415

Likvide beholdninger 374.050 836.692

Omsætningsaktiver i alt 16.224.846 17.815.653

Aktiver i alt 17.013.469 18.629.314
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Balance 31. december

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

5 Virksomhedskapital 1.000.000 1.000.000

5 Reserve for udviklingsomkostninger 62.704 86.676

5 Overført resultat 438.187 80.896

5 Foreslået udbytte for regnskabsåret 700.000 600.000

Egenkapital i alt 2.200.891 1.767.572

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 0 1.804

Hensatte forpligtelser i alt 0 1.804

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 0 1.222.710

Anden gæld 187.480 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 187.480 1.222.710

Kortfristet del af langfristet gæld 0 343.200

Gæld til pengeinstitutter 3.568.347 2.050.295

Modtagne forudbetalinger fra kunder 420.605 151.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.266.679 4.721.829

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.131.271 1.127.489

Selskabsskat 318.956 232.782

Anden gæld 5.919.240 7.010.633

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.625.098 15.637.228

Gældsforpligtelser i alt 14.812.578 16.859.938

Passiver i alt 17.013.469 18.629.314

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7 Eventualposter
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Noter

2019 2018

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 4.848.557 5.183.008

Pensioner 220.338 245.226

Andre omkostninger til social sikring 29.095 32.314

5.097.990 5.460.548

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 13 14

2. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 65.420 70.769

Andre finansielle omkostninger 427.684 644.389

493.104 715.158

3. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lig-

nende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter

Kostpris 1. januar 2019 153.667 153.667

Kostpris 31. december 2019 153.667 153.667

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 -42.544 -11.811

Årets afskrivninger -30.733 -30.733

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 -73.277 -42.544

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 80.390 111.123

Virksomhedens udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af system til afregning af forfattere.

Systemet er færdiggjort, taget i brug og afskrives over 5 år.

Systemet har effektiviseret afregningsprocessen og anvendes løbende. Ledelsen har derfor ikke

konstateret indikation på nedskrivningsbehov i forhold til den regnskabsmæssige værdi.
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2019 1.930.457 1.577.867

Tilgang i årets løb 288.000 352.591

Kostpris 31. december 2019 2.218.457 1.930.458

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 -1.237.978 -979.545

Årets afskrivninger -299.095 -258.433

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 -1.537.073 -1.237.978

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 681.384 692.480

5. Egenkapital

Virksomheds-
kapital

Reserve for
udviklings-

omkostninger
Overført
resultat

Foreslået
udbytte for

regnskabsåret

Egenkapital 1. januar 2019 1.000.000 86.676 80.896 600.000

Årets overførte overskud

eller underskud 0 -23.972 333.319 700.000

Udloddet udbytte 0 0 23.972 -600.000

Egenkapital 31. december

2019 1.000.000 62.704 438.187 700.000

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet betalingsgaranti på 443 t.kr. til sikkerhed for ikke indbetalt depositum til Olav

de Linde.
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Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 3.200 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på

nominelt 11.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige

værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger 8.423 t.kr.

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 4.545 t.kr.

Omkostninger ved fremtidige bogudgivelser 2.408 t.kr.

Driftsmidler 681 t.kr.

Udviklingsomkostninger 80 t.kr.

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakt med restleasingforpligtelse på t.kr. 80. Heraf forfalder

leasingydelser for t.kr. 80 i de kommende 12 måneder. 

Selskabet har indgået huslejekontrakt med opsigelsesvarsel, svarende til en huslejeforpligtigelse

på t.kr. 570. 

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Jesper Tolstrup Holding ApS, CVR-nr.

32265219 som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatnin-

gen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,

royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes di-

rekte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

De sambeskattee virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af

årsregnskabet for administrationsselskabet Jesper Tolstrup Holding ApS.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at sel-

skabets hæftelse udgør et andet beløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Turbine Forlaget A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser 

for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virk-

somheder.

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse

omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes

under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for

hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede

klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris

og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstil-

ling, samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoom-

sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt

årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lo-

kaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtag-

ne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-

rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og

kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser

samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvun-

gen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-

skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-

somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-

vende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Udviklingsomkostninger afskrives lineært over 5 år. 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret

tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid

Indretning af lejede lokaler 5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og

øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forplig-

telse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer  omfatter anskaffelsespris i form af trykningsomkostninger, oversættelse,

redigering, royalty mv.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørel-

sesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien

fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren

de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod

regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti

dig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Turbine Forlaget A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighe

derne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskat

nings-kredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik

ling af forpligtelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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