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strategisk utvikling for Budstikka.Media

Ser aviS og nett i et evighetSperSpektiv
Budstikka må jobbe kontinuerlig med å se på ulike 

 alternativer for vekst. Det er kaare Frydenbergs oppskrift på 

suksess.

God og lønnsom vekst er en fundamental forutsetning 

for å lykkes i næringslivet. Denne universelle lærdommen 

har Budstikka styreleder erfart gjennom sin tid som toppsjef 

blant annet i Posten, Pripps Ringnes, Dagens Næringsliv og 

Aftenposten.

– Klarer vi ikke det, blir kostnadstilpasninger dagsordenen 

– i stedet for utvikling, sier Frydenberg.

LønnSom vekSt
Så hvordan skal Budstikka skape vekst videre fremover?

– Ved å videreforedle produktene våre og utvikle oss 

ytterligere gjennom de kanalene vi til enhver tid har ut 

til  befolkningen. Innovasjonene skjer primært i egen 

 organisasjon, men kan også løftes ut via knoppskyting. Vi 

skal heller ikke utelukke oppkjøp.

Styret og administrasjonen skapte nye forutsetninger for 

vekst da de pusset opp og utvidet forretningsideen i fjor. Der 

heter det at mediehuset skal være den ledende  leverandøren 

av nyheter og informasjon, ikke bare i eller om – men 

også for – Asker og Bærum. Den tredje og mest romslige 

 preposisjonen har gitt bedriften og ledelsen nye vekst

skapende muligheter.

Men ikke vekst for vekstens skyld.

– Det må ligge lønnsomhet i bunnen. Alltid.

Litt Som BjørnDaLen
Økonomisk vekst krever høy produktivitet, og Budstikka må 

være bærekraftig for å hevde seg i konkurransen.

– Kostnadseffektiv drift er en forutsetning for overhodet 

å kunne delta. Det du vinner på, er den kvaliteten og 

 attraktiviteten du klarer å legge på toppen av effektiviteten 

din, sier Frydenberg.

– Hva legger du i kostnadseffektiv drift?

– Det er å forvalte de ressursene vi har på aller beste måte 

over tid. Og så må vi ha et intenst ønske om hele tiden å bli 

bedre, slik at vi aldri blir ferdig med å effektivisere.

Her har vi mye å 

lære av idretten, mener 

styrelederen.

– Ser du mange 

paralleller til Dæhlie, 

Bjørgen og  Bjørndalen i 

Budstikka?

– Jeg synes vi har 

gode holdninger og 

kultur i tråd med det 

mange  idrettsutøvere 

står for. Vi lever i en 

krevende medietid, og det har organisasjonen tatt inn over 

seg. Hele huset har dokumentert god forandringskapasitet. 

Ta tokanalstrategien som eksempel. Den var kontroversiell, 

ikke minst i journalistkretser. I dag er det en selvfølge for alle i 

Budstikka å jobbe mot begge kanaler. Og det jobbes godt.

evighetSperSpektiv
I 111 år har folk i Asker og Bærum bladd seg gjennom 

Budstikka. Vanen med å lese nyheter og holde seg oppdatert 

på papir er inngrodd. Samtidig utfordres vi av teknologi

utviklingen og nye nettvaner.

Er papiravisen nederlagsdømt?

– Ikke i mitt hode. Satsing på avis alene blir selvsagt for fat

tig for Budstikka som mediehus, men det er usedvanlig viktig 

at vi er kjempegode på dette elementet. Avisen vil være den 

viktigste aktiviteten og inntektsskaperen vår i lang tid fremover.

– Hvor lenge?

– I et evighetsperspektiv, i en eller annen form. Jeg hørte 

om papiravisens død for første gang i 1977, men det er en 

seiglivet kanal. Den fyller et behov som ikke bare går på 

innhold, men også form og tilgjengelighet. Som leser får du 

også det du ikke visste at du vil ha, det undersøkende og det 

avdekkende.

Jeg hørte om papiravisens 
død for første gang i 1977, 
men det er en seiglivet 
kanal.

Kaare Frydenberg
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Samtidig brukes betydelige ressurser på den digitale 

 videreutviklingen av Budstikka. Media.

– Et mediehus som profilerer seg som en avis alene, er 

dømt til å mislykkes. Da blir man sittende og administrere en 

nedgang. Fokuset blir kostnadskutt, ikke utvikling og vekst.  

En del aviser er dessverre havnet der i dag.

markeDet avgjør
Budstikkas tokanalstrategi bygger på overbevisningen om 

at nett og papir skal leve side om side lenge, og Frydenberg 

er genuint opptatt av at mediehuset skal klare å forene 

 førsteklasses innhold og tjenester med en kommersielt 

 ypperlig kanalmiks.

– Alle i mediebransjen må kunne tilpasse seg et hvilket 

som helst distribusjonsopplegg, og slik finne sin eksistens

berettigelse. For det er markedet som avgjør, og det må 

vi aldri glemme. Vi står og faller med evnene vi har til å 

produktutvikle oss overfor befolkningen, næringslivet og det 

offentlige i Asker og Bærum.

Hemmeligheten med Budstikka dreier seg nemlig fortsatt 

om innhold.

– Har du knekt koden?

– Det må være at vi fortsatt må lykkes i alltid å være viktige 

for Asker og Bærum. For det har Budstikka alltid vært, til tross 

for veldig komplekse og utfordrende omgivelser.

Styreleder
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marS: Stadig flere finner veien til en bolig 
og et liv i Asker og Bærum. Mange drømmer 
også om å bosette seg her.   
 FOTO: KARL BRAANAAS
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toSpann gir  Større vekStkraFt
– Budstikka er sannsynligvis den mest kjente merkevaren i 

Asker og Bærum. 99,8 % av innbyggerne nikker gjenkjen

nende til navnet. Det er en formidabel styrke, men må ikke 

bli noen sovepute. Derfor vil vi i tiden fremover forsterke vår 

tilstedeværelse i distriktet, sier administrerende direktør Terje 

Tandberg. 

Etter betydelig utvikling av både papir og nettavis i mars 

2010 skal vi enda nærmere distriktet og møte både befolk

ning og næringsdrivende i sine hjemmemiljøer.  

– Begge kanaler fremstår som mer attraktive enn tidligere. 

Det gjelder både for redaksjonelt innhold og kommersielle 

budskap. Men egen tilfredshet er ikke interessant, det gjelder 

å gi lesere og annonsører gode opplevelser. Stikkordet er 

tilstedeværelse, sier ansvarlig redaktør Andreas Gjølme.

Det er Budstikka.Medias nye tospann som signaliserer 

enda mer kraft ut mot både leser og annonsørmarkedene. 

1. januar 2010 fikk selskapet to toppledere. Administrerende 

direktør Terje Tandberg (53 år), bosatt på Jar, er en erfaren 

bedrifts og medieleder. Fra 2007 har han vært salgsdirektør 

i Budstikka.Media. Andreas Gjølme (58 år) har vært ansvarlig 

redaktør i Budstikka siden 1991, de siste 15 årene har han 

også vært administrerende direktør i selskapet.

– Arbeidsdelingen kommer som et resultat at selskapets 

strategier. Vekst, tokanalstrategi og store krav til utvikling 

både kommersielt og redaksjonelt gjør det naturlig å dele 

oppgavene på to toppledere. Denne modellen har de fleste 

mediebedrifter i dag. Vi har jobbet sammen i flere år og er 

godt samkjørte i forhold til oppgavene som venter. Gjensidig 

respekt og glede over å utvikle Budstikka.Media sammen er 

noe begge peker på som viktig i sitt lederskap. 

Mediebransjen er i forandring. Aviser med et nasjonalt 

nyhetsinnhold blir utfordret av nettet. Lokalaviser og nisjeavi

ser klarer seg bedre. Hva er Budstikka.Medias oppskrift for å 

styrke posisjonen i Asker og Bærum?

– Gjort riktig tror vi nett og avis gjensidig kan styrke 

hverandre. Vår strategi er klar. Vi skal utvikle to komplemen

tære kanaler ut til Asker og Bærum. Sjablongmessig sier vi 

at vi skal lage en papiravis å bli klok av og en nettavis å bli 

orientert av. Utdyper vi det noe, betyr det at Budstikka hver 

dag i tillegg til å gi 12 sider med lokale nyheter, samt bred 

dekning av sport og kultur, skal være en arena for egenskapte 

nyheter, meninger og debatt. Nettet, derimot, vil fokusere på 

hendelsesnyheter. Våre journalister skal være der det skjer, 

når det skjer, sier Tandberg og Gjølme.

– Vi ser samtidig at nettet er blitt en arena for sosial 

aktivitet. Når innholdet på Budstikka.no videreutvikles, er 

produkt- og markedsutvikling

Budstikka.no forsvarte prisen fra 2008, og ble igjen kåret til årets 
lokale nyhetsnettsted under Nordiske Mediedager i Bergen.

Som et ledd i produktutviklingen ble Budstikka Pluss i 2009 en 
del av hovedavisen på lørdager. 
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det viktig at vi også har med denne dimensjonen. Vi vil i lang 

tid fremover være i den eksperimentelle fasen. Medie bransjen 

er dynamisk, og heldigvis har vi utviklingsmiljøer i egen 

 organisasjon som tegner gode fremtidsbilder. Vi er stolte av de 

nettprisene vi har vunnet – det sier mye om kompetansen vår  

– men det som til syvende og siste er avgjørende, er at vi  vinner 

befolkning og næringsliv i Asker og Bærum, sier Tandberg.

LokaL tiLhørighet og BankenDe hjerter 
– Det er stor mobilitet i Asker og Bærum. Resultatet er en 

befolkning hvor stadig flere flytter inn i voksen alder, uten 

forutgående kjennskap til distrikt eller lokalavis. Lokal

patriotisme må derfor bygges opp. Den kommer ikke av seg 

selv. Det er en av mediehusets store utfordringer. Asker og 

Bærum er fulle av attraksjoner, enten det gjelder mennesker 

eller steder, fjorden eller marka. Åpner vi for kjennskapen og 

for bruken, så åpner vi også for Budstikka. Derfor er det en 

klar sammenheng mellom vårt ønske om å skape  bankende 

hjerter for Asker og Bærum og vår suksess i leser og 

annonse markedene, sier Gjølme.

For mange er kultur og idrettstilbudene inngangsbilletter 

til de sosiale arenaene i Asker og Bærum.  

– Når Budstikka.Media vil komme nærmere befolkningen, er 

stikkordene engasjement og deltagelse bl.a. gjennom sam

arbeidsavtaler med lokale lag og foreninger. Vi ønsker ikke 

å være en sovende partner, men medspiller. Skal vi utvikle 

bankende hjerter, må vi også være med på å skape arenaer 

for deltagelse. Derfor gleder vi oss over det blomstrende 

kultur og idrettslivet i Asker og Bærum. Det er en evig kilde til 

redaksjonelt stoff og til markedsmessige muligheter, mener 

selskapets nye administrerende direktør.

Vekst og kostnadseffektiv drift er forutsetninger for at 

Budstikka.Media skal nå målene sine. Produktforandringer 

denne våren i avisen og på nettet dokumenterer at det er 

stor omstillingskraft i mediehuset. Neste styrkeprøve er 

 gjennomføring av nye utviklingsprosjekter, enten de kommer 

fra knoppskyting eller oppkjøp. 

– Vi, styret og eiere forventer vekst, det er vår jobb å skape 

den, sier Terje Tandberg og Andreas Gjølme. De er samtidig 

skjønt enige om at forutsetningen for all fremgang ligger i 

effektivitet.  

– Fokus på kostnadseffektiv drift er en evigvarende prosess. 

Skippertak er ikke resepten for varig fremgang, avslutter de to.

Andreas Gjølme

Ansvarlig redaktør

Terje Tandberg

Administrerende direktør
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oktoBer:
Kristopher Schau og bandet Cumshots 
stortrivdes på Musikkflekken i Sandvika 
sammen med lokale band og fans.  
 FOTO: KNUT BJERKE 

januar:
Megler Odd André Engh i 
Eie Eiendom i Asker hadde 
stor tro på at sentral bankens 
 rentevarsel var  begynnelsen 
på et vendepunkt på bolig
markedet.  
 FOTO: KARL BRAANAAS
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Erik Vigander, nyhetsredaktør

Fra å være et grått og folketomt bygdesentrum er Asker 
med steinpyramiden på Bakerløkka blitt et myldrende 
urbant, men likevel nært bysentrum. Stadig flere oppdager 
gleden ved å ta en is eller kaffe og slå av en prat med kjente 
mens barna klatrer i pyramiden og plasker i vannspeilet. 
Et bevis på at det går an å lage levende lokale uterom. Et 
eksempel til etterfølgelse for Sandvika.

Helene Hoffman, opplagsdirektør
 
Å bo og leve i Asker og Bærum gir meg livskvalitet – sjøen, 
strendene, måkeskrik og soloppgang over Oslofjorden er 
det jeg setter størst pris på. Hva er vel bedre enn en dag på 
sjøen som avsluttes med middag på den vakre restauranten 
på Hvalstrand Bad?

Terje Tandberg, administrerende direktør

Østernvann er en perle i mitt nærområde. Hit gikk de første 
skiturene mens barna var små, og motivasjonen i starten 
måtte holdes oppe med noen seigmenn foran skisporet. Hit 
har vi syklet i stille sommerkvelder med avkjølende dukkert i 
vannet, og her har jeg halset forbi på gode ski og løpe turer 
på vei mot det jeg håpet skulle bli godformen.

ledergruppen

østernvann

hvalstrand Bad

Bakerløkka
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Dag Otter Johansen, redaktør Budstikka Multimedia

I løpet av mine år som innflytter i Asker er jeg blitt virkelig 
glad i Vestmarka. Skimulighetene er uendelige, løypene 
alltid velpreparerte. Ikke noe er bedre enn å passere 
Myggheim, enten det er på ski en strålende marsdag eller 
på sykkel sommerstid og med skrekkblandet fryd sette utfor 
mot Asdøltjern, runde tilbake og passere Sandungen i sen 
kveldssol.

Andreas Gjølme, ansvarlig redaktør

Henie Onstad Kunstsenter. En av perlene i distriktet. Viktig 
kulturinstitusjon med både innhold og omgivelser for den 
mest kresne. I barneårene plukket jeg liljekonvall og så 
på fasaner der senteret nå ligger. I dag gir noen timer på 
Høvikodden inspirasjon og energi. Et sted det ikke er mulig 
å bli lei av. Et sted du også må besøke denne sommeren. 

Mari Espelin, økonomidirektør 

Hundsund grendesenter fikk hederlig omtale av juryen 
for Statens Byggeskikkpris i 2009. Bærum kommune kan 
være stolt av å ha skapt et moderne og funksjonelt senter, 
godt integrert i nærmiljøet, til stor glede for både voksne 
og barn. Med sportslige aktiviteter ute og inne året rundt, 
matservering og hyggelige mennesker er Hundsund 
 grendesenter blitt nesten like uunnværlig i min hverdag på 
Snarøya som avisen vår, Budstikka.

hundsund grendesenter

høvikodden

vestmarka
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auguSt:  – Hipp, hipp hurra, sa denne gjengen rett før åpningen av 
Bærum Kunstforenings utstilling med Skagenmalerier.  
  FOTO: KNUT BJERKE
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FeBruar:  AC/DC inntok Telenor Arena 
og innviet storsalen som konsertarena.   
 FOTO: EVA GROVEN
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novemBer:
Ni år gammel drømte Sjur 
Axel Pehrson om å bli smed. I 
dag dyrker han håndverket på 
Bærums Verk.   
 FOTO: ULF HANSEN

mai:
Johanna Gjestdal fant seg en ny lekekamerat 
under 17. maifeiringen.  FOTO: KARL BRAANAAS
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SeptemBer: 
Det er fremdeles sommervarmt og på Kalvøya leker  
kunstneren Björg Thorhallsdottir med sønnen Tolli.   
 FOTO: EVA GROVEN
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ÅretS BankenDe hjerte
Etter at Watan Faramarzi ble drept på Rykkinn, startet 

 Mehnaz Palani organisasjonen «Hywa» (kurdisk for 

håp), som i dag aktiviserer flere hundre ungdommer. 

Budstikkas lesere kåret henne til Årets bankende hjerte 

i Asker og  Bærum med dobbelt så mange stemmer som 

neste  kandidat. Tidligere har Mehnaz også fått støtte fra 

 kronprinsparets humanitære fond.

SøLvStikka
Andreas Fossnes har 16 nasjonale og 21 internasjonale 

 mesterskapsmedaljer så langt i karrièren. Under VM i Canada 

tok han fem gull. Det ga den 25 år gamle barnehageassis

tenten fra Bærum Hundekjørerklubb «Sølvstikka» for årets 

idrettsprestasjon av en utøver i Asker og Bærum over 20 år.

LøkkekruSet og iDrettSStipenD
2009 ble et begivenhetsrikt år for langrennsløperen Sindre 

Bjørnestad Skar. 17åringen fra Bærums Verk IF tok to gull, 

én sølv og én fjerdeplass under UngdomsOL i Polen. Det 

ga ham både Budstikkas kulturstipend på 30.000 kroner og 

Løkkekruset for årets idrettsprestasjon av en utøver i Asker og 

Bærum under 20 år.

kuLturStipenD
Det musikalske multitalentet Julie Ofelia Østrem Ossum 

fikk Budstikkas kulturstipend for 2009 på 30.000 kroner. 

18 åringen fra Jar behersker en rekke ulike instrumenter  

– fremfor alt cello – men liker aller best å lage musikk selv 

og har allerede bestemt seg for å satse på en karrière som 

komponist.

«Bankende hjerte», Mehnaz Palani

Løkkekruset  og idrettsstipend, Sindre 
Bjørnestad Skar

Sølvstikka, Andreas Fossnes

Kulturstipend, Julie Ofelia Østrem 
Ossum

budstikkas hedersbevisninger 2009
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DeSemBer: 
Mehnaz Palani ble kåret til «Årets 
bankende hjerte» av Budstikas 
lesere.   
 FOTO: KARL BRAANAAS

juni: 
Da gullselgerne fra Øst Europa ble 
pågrepet av politiet på Snarøya, 
prøvde en av kvinnene å bestikke 
politiet med en gullring.  
 FOTO: HAKON HOLTAN
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2009 2008 2007 2006 2005

driftsinntekter (1.000 kr) 174 461 200 039 198 176 183 867 175 515

driftsresultat (1.000 kr) 10 709 32 028 26 060 17 428 20 251

res. før skatter (1.000 kr) 31 388 18 011 75 312 66 773 37 314

Brutto driftsmargin 9,5 19,1 16,3 13,0 14,8

netto driftsmargin 6,1 16,0 13,1 9,5 11,5

netto fortjenestemargin 13,3 3,9 33,8 33,0 17,5

likviditetsgrad 2,8 2,1 3,1 3,2 1,4

totalkapitalrentabilitet 11,8 6,0 24,9 30,3 25,8

egenkapitalrentabilitet 15,8 4,8 37,2 49,8 47,0

egenkapitalandel 61,0 49,5 57,9 60,2 45,4

aksjerelaterte nøkkeltall:

aksjekurs pr. 31.12 27,00 28,00 40,00 47,00 42,00

utdelingsforhold 83,8 625,7 43,5 34,0 83,6

Fortjeneste pr. aksje 2,39 0,80 6,90 5,89 2,99

Kurs/fortjeneste (p/e) 11,3 35,0 5,8 8,0 14,0

utbytte pr. aksje 2,00 5,00 3,00 2,00 2,50

ligningsverdi pr. aksje 24,70 28,06 23,44 17,10

Årene 2005-2006 er konserntall. Året 2006 er omarbeidet til iFrs.
inngangsverdi pr. aksje ervervet før 1.1.1989 utgjorde kr 26,00 etter splitt. For senere ervervelser gjelder kostpris.

Kursutvikling inkl. utbytte siste fem år var 5,0 % eller 1,0 % i gjennomsnitt pr. år. 
tilsvarende for hovedindeksen på oslo Børs var 57,0 % eller 9,4 % i gjennomsnitt pr. år.

utbytte kr 2,00 pr. aksje er disponibelt 06.05.2010.

driftsresultat før avskrivning x 100
driftsinntekter

driftsresultat x 100
driftsinntekter

Årsresultat x 100
driftsinntekter

omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

(driftsresultat + finansinntekter) 100
gjennomsnittlig totalkapital

Årsresultat x 100
gjennomsnittlig egenkapital

egenkapital x 100
totalkapital

utbytte  x 100
Årsresultat

Årsresultat
antall aksjer

nøkkeltall
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juLi:
Værobservatør Bernt Lie på Dønski er 
mer enn normalt opptatt av været.  
 FOTO: KARL BRAANAAS
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innLeDning 
2009 ble et krevende år. Den internasjonale økonomiske ned

turen rammet også norsk økonomi, og mediesektoren fikk 

merke sin del av nedgangen. Som en konsekvens av dette har 

selskapets annonseinntekter falt vesentlig. 

Antall avisabonnenter har falt i 2009, mens antall brukere 

på Budstikka.no har økt. Dette synes å være et strukturelt trekk i 

medieutviklingen. Det er imidlertid ved utgangen av året i sum 

flere daglige lesere av Budstikka og Budstikka.no enn i 2008.

Asker og Bærums Budstikke ASA har i 2009 vedtatt en 

strategi om å utvikle to likeverdige kanaler, den papirbaserte 

kanalen og den digitale kanalen. Som en konsekvens av 

dette og den økonomiske utviklingen, ble lokaltvkanalen 

TV.Budstikka avviklet som distribusjonskanal pr. 31.12.09. 

For å kunne levere tilfredsstillende økonomiske resultater 

over tid har det vært helt nødvendig å tilpasse kostnadssiden 

til den økonomiske situasjonen. Selskapet har gjennom kost

nadsreduksjonsprogrammet som ble igangsatt høsten 2008 

redusert bemanningen med 15 årsverk (ca. 12 %) fra høsten 

2008 og gjennom 2009. 

Selskapet har i 2009 besluttet å gå fra énledermodell 

med en kombinert ansvarlig redaktør og administrerende 

direktør til å ha to toppledere. Med virkning fra 01.01.10 er 

Terje Tandberg ansatt som administrerende direktør, mens 

Andreas Gjølme fortsetter som ansvarlig redaktør. Dette er en 

ledermodell som hovedtyngden av norske mediebedrifter i 

dag har, og som selskapet også har hatt i tidligere perioder.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 

både Asker og Bærums Budstikke ASA og selskapets eiendeler 

og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet har en sunn 

økonomisk og finansiell stilling. Selskapets regnskap er avlagt 

under forutsetning av fortsatt drift. Virksomheten vil fortsatt 

bli drevet fra Billingstad i Asker.

reSuLtatutvikLing
Asker og Bærums Budstikke ASA oppnådde et resultat før 

skatt på 31,4 (18,0) mill. kroner. Årsaken til økningen er i 

første rekke en positiv utvikling i finansinntektene. 

Driftsinntektene for selskapet ble i 2009 174,5 (200,0) 

mill. kroner. Nedgangen i reklameinntekter er på 26,1 mill. 

kroner mot fjoråret, en negativ utvikling på 19,2 %.  Driftsre

sultatet ble 10,7 mill. kroner og ligger 21,3 mill. kroner under 

2008. Korrigert for omstruktureringskostnader og effekt av 

endret pensjonsordning i 2008, ligger årets driftsresultat 8,9 

mill. kroner under 2008. Netto driftsmargin ble 6,1 (16,0) %.

Budstikka.no hadde i 2009 en omsetning på 7,9 (8,9) mill. 

kroner. Dette utgjør en nedgang på 10,6 %, som i sin helhet 

kom i første halvår. 12 måneders rullerende tall for daglige 

unike brukere og sidevisninger viser en vekst på henholdsvis 

12 % og 11 %.  

TV.Budstikka oppnådde i 2009 samlede inntekter på 3,6 

(7,0) mill. kroner. Det siste halvåret er kanalen blitt bygget 

ned, som følge av at det i mai 2009 ble besluttet å avvikle 

distribusjon av tvsignaler med virkning fra 31. desember 2009. 

Enkeltprogrammer og innslag med levende bilder  videreføres 

som innhold på Budstikka.no. Beslutning om  avvikling av tv 

som egen kanal er et ledd i selskapets kostnadsbesparende 

tiltak, samtidig som det er strategisk forankret i videre satsing 

på avis og nett som to likeverdige kanaler.

Finansresultatet for selskapet ble på 20,7 mill. kroner. Det 

er en økning på 34,7 mill. kroner fra 2008. Selskapet har 

gjennom 2009 hatt i snitt halvparten av finansporteføljen i 

aksjer og aksjefond.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble for  Asker 

og Bærums Budstikke ASA 9,1 (31,5) mill. kroner. Sum eien

deler i selskapet ved utgangen av året utgjør 251,8 (281,2) mill. 

kroner. Egenkapitalen var på 153,6 (139,2) mill. kroner, som gir 

en egenkapitalandel på 61,0 (49,5) %. Størrelsen på selskapets 

egenkapital tilfredsstiller selskapets behov for egenfinansiering 

i forhold til den virksomhet som drives.

utBYtte
Asker og Bærums Budstikke ASA gjennomførte i 2009, i 

henhold til den vedtatte strategiendringen, en nedtrapping 

av finansforvaltning og økte fokus på forretningsutvikling. 

Kapitalen som holdes tilbake i selskapet etter årets utbytte 

styrets årsberetning
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reflekterer de midler som er nødvendige for forretnings

utvikling, samt en buffer for å møte fortsatt lavkonjunktur. 

Styret foreslår et utbytte for 2009 på 19,4 mill. kroner. 

Dette utgjør kr. 2,00 per aksje.

DiSponering av ÅretS reSuLtat 
Styret foreslår følgende disponering for regnskapsåret 2009 

(i hele tusen):

Foreslått utbytte  kr 19.400

Overført til fond for urealiserte gevinster kr 26.450

Overført fra annen egenkapital kr  22.689  

Sum disponert kr 23.161

Den frie egenkapitalen før foreslått utbytte utgjør 95,8 

(137,0) mill. kroner.

LeSermarkeDet
Budstikka fikk et registrert opplag for 2009 på 27.174 

 eksemplarer. Det ga en nedgang på 1.090 eksemplarer. I 

samme periode lå lesertallet for avisen tilnærmet stabilt på 

77.000 daglige lesere i 2009 mot 78.000 i 2008. 

I 2009 har selskapet gått over fra å måle brukere pr. uke 

til å måle brukere pr. dag på nett. Budstikka.no fikk i løpet 

av året 12 % flere daglige brukere i snitt, og gikk ut av året 

med 16.400 unike brukere pr. dag. Det var i snitt 4.000 flere 

 daglige brukere enn i desember i 2008, noe som utgjør en 

økning på 33 %. Målinger for TV.Budstikka ble avsluttet i 

forbindelse beslutning om avvikling. 

Selskapet har opprettholdt den samlede posisjon i 

lesermarkedet i Asker og Bærum i 2009. For å ha en best 

mulig opplags og leserutviklingen for Budstikka og videreføre 

veksten i de digitale mediene, må produktutviklingen i avis 

og nettavis skje fortløpende. Samtidig må selskapet videre

utvikle og forsterke markedsarbeidet mot innbyggerne i Asker 

og Bærum.

rekLamemarkeDet
De samlede reklameinntektene utgjorde i 2009 109,9 mill. 

kroner mot 135,9 mill. kroner i 2008, en nedgang på 19,2 %. 

Reklameinntektene falt for alle våre kanaler, men i noe ulik 

grad. 

Den negative utviklingen i reklamemarkedet i 2009 både 

nasjonalt og lokalt ble vesentlig kraftigere enn man trodde 

ved inngangen til året, noe som har medført at en samlet 

medie bransje har opplevd et mer krevende år enn på lenge. 

Dette var også situasjonen for Budstikka.Media.

Annonseinntektene for avisen ble 89,0 mill. kroner mot 

108,7 mill. kroner i 2008, en tilbakegang på 18,3 %. Tilbake

gangen var særlig sterk for stilling og eiendomsmarkedet 

samt for kapitalintensive bransjer som bil, båt og byggevarer. 

Annonser fra det lokale detaljistmarkedet hadde den minste 

tilbakegangen.

Annonseinntektene for TV.Budstikka ble 3,2 mill. kroner, en 

nedgang på 48,5 %. Nedgangen er påvirket av at kanalen var 

under avvikling i 2. halvår. 

Annonseinntektene for Budstikka.no ble 7,9 mill. kroner 

mot 8,8 mill. kroner i 2008, en tilbakegang på 10,2 %. Dette 

var kanalen med lavest prosentvis reduksjon. Tilbakegangen 

her skjedde i 1. halvår, mens det for 2. halvår ble oppnådd 

inntekter på fjorårsnivå.

Inntektene fra reklameinnstikk ble 9,7 mill. kroner i 2009, 

en tilbakegang på 20,1 %. 

eienDomSutvikLing
Leieinntekter fra fast eiendom ble 1,2 (1,1) mill. kroner. 

Det er i 2009 besluttet gjennomført en konsernfisjon for 

å skille ut selskapets to eiendommer (Billingstadsletta 17 i 

Asker og  seksjon nr. 2 i Rådmann Halmrast vei 2 i Sandvika) 

i to  heleide datterselskap. Fisjonen trådte i kraft 1.1.2010. 

Bakgrunn for denne omstruktureringen er et ønske om å 

rendyrke forretningsideen og øke fokus på kjernevirksom

heten. Morselskapet skal være et rendyrket medieselskap, 

mens  datterselskapene skal drive med eiendomsdrift og 

utvikling. 

 

FinanSieLLe pLaSSeringer og FinanSieLL riSiko
Selskapet vil også etter forslag til utbytte for 2009 ha en 

tilstrekkelig finansiell styrke. Med de krav som ligger til 

utvikling av kjernevirksomheten, og de utfordringene som 

preger mediemarkedet, anser styret det fortsatt nødvendig å 

opprettholde et visst nivå av frie midler.

Pr. 31.12.09 var markedsverdien av verdipapirporteføljen 

133,3 mill. kroner. Porteføljen inkluderer egne forvaltede aksjer 

med plassering i Polaris Media verdsatt til 22,7 mill. Resten av 

verdipapirporteføljen var ved utløpet av året allokert med 50 % 

i renteinstrumenter og 50 % i egen kapitalinstrumenter. Samlet 

avkastning ble på 19,6 mill.  kroner i 2009, hvilket utgjør en 

tidsvektet avkastning på 16,5 %.

Verdipapirporteføljen er blitt forvaltet av Formues

forvaltning Aktiv Forvaltning ASA ut fra gitte investerings

rammer og fullmakter fra styret. Det er fastsatt retningslinjer 

for risikospredning gjennom begrenset eksponering i hvert 

selskap og spredning av porteføljen på rentebærende 

instrumenter og aksjer. Porteføljen er i sin helhet investert i 

veldiversifiserte, likvide fond. Samlet sett vurderes porteføljen 

til å holde en moderat risikoprofil.

Likviditetsrisikoen anses som liten da selskapet er uten 

langsiktig gjeld og har stor likviditetsreserve i verdipapirer. 

Kredittrisikoen anses som liten da ingen enkeltkunder er av 

vesentlig størrelse.  

akSjonÆrpoLitikk og eierForhoLD
Asker og Bærums Budstikke ASA har som ambisjon å sikre 

 aksjonærene konkurransedyktig avkastning på investert  kapital 

gjennom kursstigning og utbytte. Selskapets  ressurser skal 

forvaltes på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning 

i form av utbytte eller kursstigning som er konkurransedyktig 

sammenlignet med andre tilsvarende plasseringer. 

Kursen på selskapets aksjer (sist omsatt) var ved utgangen 

av desember 27 (28) kroner. Gjennomsnittskursen pr. 

omsatte aksje har vært 28 kroner i 2009. Ved utgangen av 

året hadde selskapet 2.476 aksjonærer, en nedgang på 19 fra 
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året før. Selskapets største aksjonær er Edda Media med en 

eierandel på 31,5 %. 

organiSaSjon og miLjø
Styret vurderer det generelle arbeidsmiljøet som godt. 

Antall årsverk pr. 31.12.09 er 109,5, mot 120,3 pr. 31.12.08. 

 Selskapet har i 2009 som hovedregel praktisert ansettelses

stopp. Turnover utgjør 6,8 %. 

Sykefraværet var på 8,7 %, mot 6,5 % i 2008. Økningen i 

sykefraværet skyldes i all hovedsak flere langtidssyk meldinger. 

Fravær over 16 dager utgjorde 6,9 %, mot 4,9 % i 2008. 

Langtidsfravær ut over tre måneder utgjorde 5,7 %. I 2009 

er det jobbet systematisk med å redusere syke fraværet. 

 Selskapet er IAbedrift, og det er tett dialog med NAVs 

arbeidslivsenter, Hjelp24 og hovedverneombudet. Hjelp24 

har ansvaret for bedriftshelsetjenesten. Det er ikke avdekket 

forhold som skulle tilsi at det økte sykefraværet skyldes for

hold på arbeidsplassen. Det er fokus på forebyggende arbeid, 

spesielt innen ergonomisk veiledning for ansatte. 

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige 

arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bedriften har eget 

arbeidsmiljøutvalg som regelmessig har avholdt møter. 

Arbeidsmiljøutvalget påser at det er et forsvarlig arbeids

miljø i bedriften, og følger utviklingen i spørsmål som angår 

arbeidstagernes sikkerhet, helse og velferd.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det 

råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet 

rekrutterer fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt 

representert. Av selskapets 120 ansatte er 64 kvinner og 

56 menn. Selskapets ledergruppe består av to kvinner og 

fire menn. Det er ingen kjønnsbestemt forskjell i lønns og 

 arbeidsbetingelser. Av styrets åtte faste medlemmer er fire 

kvinner. Det arbeides aktivt med å opprettholde kjønns

balanse i styret og ledelsen. Arbeidstidsordninger i selskapet 

følger av de ulike stillinger og gjeldende avtaleverk, og er 

uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som 

 jobber deltid høyere blant kvinner.

Selskapet har som mål å fremme like muligheter og rettig

heter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal 

opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 

Billingstad, 11. februar 2010

I styret for Asker og Bærums Budstikke ASA 

Det skal heller ikke forekomme diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstagere med nedsatt 

funksjonsevne jobbes det med individuell tilrettelegging. Som 

et ledd i arbeidet med tilrettelegging av fysiske forhold er det 

montert motoriserte hevingsmuligheter på alle pulter, samt 

automatiske skyvedører i inngangspartiet.

Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Selskapet 

 forurenser ikke mer enn det som er vanlig for denne type 

virksomhet. Stoff som kan forurense det indre og ytre miljø 

blir behandlet i samsvar med gjeldende forskrifter. 

Prinsippet for godtgjørelse til ledende ansatte har vært 

å etablere et nivå som er konkurransedyktig. Godtgjørelsen 

består av faste elementer med lønn, ordinære naturalytelser 

og pensjonsordning. Selskapet har ingen ytelser til ledende 

ansatte som omfatter aksjer eller aksjebaserte ytelser og har 

heller ingen planer om å innføre slike. Selskapet har ingen 

øvrige særskilte forpliktelser overfor ledende ansatte.

Styret har i tråd med allmennaksjelovens § 616 a) ut

arbeidet en erklæring om lederlønnsfastsettelse i selskapet, 

herunder retningslinjer for slik fastsettelse. Erklæringen følger 

vedlagt innkalling til generalforsamling.   

utSikter
Asker og Bærums Budstikke ASA vil i 2010 fortsette arbeidet 

for å bevare og utvikle sin posisjon i både de kommersielle 

markedene og lesermarkedene.

Reklamemarkedets utvikling for 2010 er usikker. Selv om 

konjunkturutsiktene for 2010 synes bedre enn for 2009, og 

det forventes vekst i det private konsumet i Norge i år, er det 

usikkert når reklamemarkedet flater ut og eventuelt begynner 

å stige igjen. Fokuset på kostnadsutvikling og effektiv ressurs

utnyttelse opprettholdes. Det arbeides løpende med å utvikle 

en så konkurransekraftig kostnadsstruktur som mulig.

Selskapet gjennomfører en vesentlig produktutvikling både 

av Budstikka og Budstikka.no i henhold til strategien om å 

utvikle to likeverdige kanaler. Produktutvikling er i et medie

hus en kontinuerlig prosess, som videreføres gjennom året. 

Det vil i inneværende år i tillegg bli økt fokus på å utvikle nye 

prosjekter som kan bidra til fremtidig vekst i selskapet.

Kaare Frydenberg

Styreleder

Per Bjørnsen

Nestleder

Karl Gunnar Opdal

Styremedlem

Kaci Kullmann Five

Styremedlem

Aagot Skjeldal

Styremedlem

Ingjerd Blekeli Spiten

Styremedlem

Per Erik Hagen

Styremedlem

Nina Karlsen

Styremedlem

Terje Tandberg

Administrerende direktør
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styret

nina karlsen (37)  

key account manager.
ansattes representant.
styremedlem i ett år.

kaare Frydenberg (59)  

styreleder.  
siviløkonom.  
rådgiver i saga Corporate  
advisors as.  
styremedlem i fire år  
(tre år som leder).

aagot skjeldal (53)

daglig leder i 
reklamebyrået ernö. 
styremedlem i seks år.

Per bjørnsen (53)  

nestleder.
advokat i  
advokatfirmaet  
brækhus dege.   
styremedlem i 20 år.
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kaci kullmann Five (58)  

selvstendig  
næringsdrivende.
styremedlem i 11 år.

Per erik Hagen (53)  

journalist.
ansattes representant.
styremedlem i fire år.

ingjerd blekeli  
sPiten (38)  

siviløkonom.
leder for nettbank og 
mobil i dnbnor.
styremedlem i tre år.

karl gunnar oPdal (47)  

siviløkonom mba.
konsernsjef i edda media as.
styremedlem i 10 år.
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apriL:
Vesle Helene Steen Forstrøm gikk rett opp på scenen til Sylvi Fredriksen  
for å danse litt under forestillingen «Å, Marja, fly, fly» i Bærum Kulturhus. 
 FOTO: KNUT BJERKE
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driFtsinntekter note 2009   
iFrS

2008   
iFrS

annonser 100 114 123 725

opplag 59 118 58 987

distribusjon av reklameinnstikk 9 735 12 180

leieinntekter av fast eiendom 1 227 1 130

diverse andre driftsinntekter 4 267 4 017

Sum driftsinntekter 174 461 200 039

driFtskostnader

varekostnad 27 064 31 605

lønnskostnad 10,12 82 021 78 374

avskrivning 3 5 952 6 217

annen driftskostnad 13 48 715 51 815

sum driftskostnader 163 752 168 011

Driftsresultat 14 10 709 32 028

Finansinntekter og Finanskostnader

renteinntekter 2 797 8 070

aksjeutbytte 931 3 028

gevinst av verdipapirer 17 392 -24 842

annen finanskostnad -441 -273

Finansresultat 20 679 -14 017

resultat før skattekostnad 31 388 18 011

skattekostnad 11 8 227 10 260

Årsresultat 23 161 7 750

oPPlysninger om:

avsatt til utbytte 19 400 48 500

Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av 22.12.06

resultatregnskap
alle tall i hele tusen
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eienDeLer

anleggsmidler note 2009  
iFrS

2008  
iFrS

varige driftsmidler

Faste eiendommer 3 45 637 46 118

Maskiner, inventar og transportmidler 3 21 324 24 762

sum varige driftsmidler 66 961 70 880

Finansielle anleggsmidler

investering i datterselskap 4 345 0

andre fordringer 5 645 686

sum finansielle anleggsmidler 990 686

Sum anleggsmidler 67 951 71 566

omløPsmidler

Fordringer

Kundefordringer 6 16 974 21 254

andre fordringer 5 097 1 782

sum fordringer 22 071 23 036

investeringer

Markedsbaserte verdipapirer 7 133 264 70 250

sum investeringer 133 264 70 250

sum bankinnskudd 8 28 540 116 332

Sum omløpsmidler 183 875 209 618

Sum eienDeLer 251 826 281 184

   

Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av 22.12.06.

balanse
alle tall i hele tusen
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egenkaPital og gjeld

egenkapitaL note 2009   
 iFrS

2008   
 iFrS

innskutt egenkapital

aksjekapital 9 9 700 9 700

overkursfond 2 400 2 400

opptjent egenkapital

Fond for urealiserte gevinster 65 106 38 657

annen egenkapital 76 360 88 485

Sum egenkapital 2 153 566 139 242

gjeld

avsetninger for forpliktelser

pensjonsforpliktelser 10 28 039 39 613

utsatt skatt 11 5 168 1 164

sum avsetninger for forpliktelser 33 207 40 777

kortsiktig gjeld

leverandørgjeld 7 267 5 780

Betalbar skatt 11 4 224 6 218

skyldig offentlige avgifter 8 744 10 888

avsatt utbytte 19 400 48 500

Forskuddsbetalt abonnement 14 696 14 175

annen kortsiktig gjeld 10 722 15 604

sum kortsiktig gjeld 65 053 101 165

Sum gjeld 98 260 141 942 

Sum egenkapitaL og gjeLD 251 826 281 184

Billingstad, 11. februar 2010

I  styret for Asker og Bærums Budstikke ASA

Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av 22.12.06.

alle tall i hele tusen

balanse

Kaare Frydenberg

Styreleder

Per Bjørnsen

Nestleder

Karl Gunnar Opdal

Styremedlem

Kaci Kullmann Five

Styremedlem

Aagot Skjeldal

Styremedlem

Ingjerd Blekeli Spiten

Styremedlem

Per Erik Hagen

Styremedlem

Nina Karlsen

Styremedlem

Terje Tandberg

Administrerende direktør
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alle tall i hele tusen

kontantstrømoppstilling

2009  
iFrS

2008  
iFrS

kontantstrøm Fra oPerasjonelle aktiviteter

resultat før skattekostnad 31 388 18 011

periodens betalte skatt -6 218 -8 033

ordinære avskrivninger 5 952 6 217

tap ved salg av anleggsmidler -237 546

effekt av pensjonskostnad -1 009 -19 130

endring i kundefordringer 4 801 5 620

endring i leverandørgjeld 1 487 -3 642

endring i andre tidsavgrensningsposter -10 342 7 087

gevinst på salg av aksjer og andre verdipapirer -16 770 24 841

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 052 31 517

kontantstrøm Fra investeringsaktiviteter

innbetalinger ved salg av varige driftmidler 486 349

utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 282 -7 677

innbetalinger på langsiktige lånefordringer 41 107

utbetaling ved investering i datterselskap -345 0

innbetalinger ved salg av aksjer og andre verdipapirer 95 948 29 588

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andre verdipapirer -142 192 -22 207

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -48 344 160

kontantstrøm Fra Finansieringsaktiviteter

utbetalinger av utbytte -48 500 -29 100

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -48 500 -29 100

netto endring i likvider -87 792 2 577

Beholdning av likvider 01.01 116 332 113 755

Beholdning av likvider 31.12 28 540 116 332
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note 1    regnSkapSprinSipper
Årsregnskapet for 2009 er avlagt etter 2006forskriften 

om forenklet IFRS (forIFRS). Måling av resultat og balanse

tall følger av IFRS som fastsatt av EU, med unntak for ut

bytte, mens noteopplysningene følger av regnskapsloven. 

SaLgSinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.   

kLaSSiFiSering og vurDering av BaLanSepoSter
Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kostprinsippet 

med følgende modifikasjoner: Investeringseiendommer og 

verdipapirporteføljen vurderes til virkelig verdi.

utBYtte
Avsatt utbytte klassifiseres som gjeld.  

ForDringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til 

pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avset

ning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene. 

kortSiktige pLaSSeringer
Markedsbaserte verdipapirer vurderes til virkelig verdi på 

balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntekts

føres som annen finansinntekt.

varige DriFtSmiDLer
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts

midlenes levetid dersom de har antatt levetid over tre år 

og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av 

driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, 

mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 

kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Alle beløp i hele tusen kr.

penSjoner
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med 

IAS 19 i henhold til IFRS.

Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for 

sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at 

selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. 

Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn 

som  opptjeningsgrunnlag. Estimatendringer føres rett mot 

egenkapital. Denne ordningen ble lukket pr. 31.12.08. Med 

virkning fra 01.01.09 har ansatte under 52 år gått over til 

innskuddpensjon. 

Selskapet har også usikrede pensjonsordninger. Dette 

omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning 

(AFP) og pensjonordning for lønn over 12 G.

Ved verdsettelsen av pensjonsmidler, sikrede og usikrede 

pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved 

 regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres 

hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Avvik 

mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres di

rekte mot egenkapitalen. Arbeidsgiveravgiften er periodisert. 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både  periodens 

betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Skatte

fordelen vil kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige 

overskudd. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 28 % på 

grunnlag av de midlertidige forskjeller som  eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og 

skattereduserende midlertidige  forskjeller som reverserer eller 

kan reversere i samme periode er utlignet, og skattevirkningen 

er beregnet på nettogrunnlaget. 

kontantStrømoppStiLLing
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 

metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontan

ter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer 

som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverte

res til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre 

måneder fra anskaffelsesdato.
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Lineære avskrivninger benyttes for alle varige driftsmidler.

Investeringseiendommer utgjør en andel av Rådmann Halmrasts vei 2 i Sandvika og tre firmahytter for ansatte.

Oppskrivning 01.01.06 var basert på takster som den gang ble ansett som forsiktig. Det er innhentet ny takst på eiendom til eget bruk i 2009, og antatt 

virkelig verdi overskrider bokført verdi på eiendommene.

Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Bygninger og annen fast eiendom 2050 år

Maskiner og inventar 410 år

Tomter 

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode Årlig leie

Biler   3 år 572

aksje- 
kapital

over- 
kursfond

Fond for 
urealiserte 

gevinster

annen  
egenkapital 

Sum  
egenkapital

egenkapital pr. 01.01.09 9 700 2 400 38 657 88 485 139 242

Årets resultat 26 449 -3 288 23 161

Kjøp og salg av egne aksjer -2 -2

aktuarielle tap på pensjonsforpliktelse 10 565 10 565

avsatt til utbytte -19 400 -19 400

egenkapital pr. 31.12.09 9 700 2 400 65 106 76 360 153 566

Selskapet eier ingen egne aksjer pr. 31.12.09. Det er kjøpt og solgt 11 890 egne aksjer i 2009.

Disse aksjene er kjøpt til 329 og solgt for 327.

Aksjene er benyttet i forbindelse med aksjeprogrammer for alle ansatte.

note 2     egenkapitaL

note 3     varige DriFtSmiDLer

note 4     DatterSeLSkap

eiendommer til 
eget bruk

investerings-
eiendommer

maskiner og 
inventar

Sum varige 
driftsmidler

anskaffelseskost pr 01.01.09 34 150 4 116 55 747 94 012

oppskrivning eiendommer - overgang til iFrs pr. 01.01.06 35 000 5 500 0 40 500

tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 2 282 2 282

avgang driftsmidler 204 0 -8 184 -7 980

anskaffelseskost 31.12.09 69 353 9 616 49 846 128 815

akkumulerte avskrivninger 31.12.09 33 168 164 28 522 61 854

Bokført verdi pr. 31.12.09 36 185 9 452 21 324 66 961

Årets avskrivninger 684 0 5 268 5 952

Firma anskaff.  
tidspunkt

Forretn.kontor eierandel Stemmeandel

Billingstadsletta 17 as 15.8.09 asker 100 % 100 %

Budstikkagården as 15.8.09 asker 100 % 100 %

aBB eiendom as 15.8.09 asker 100 % 100 %

verdi i selskapsregnskapet aksjekapital antall aksjer ek i datter resultat i datter Bokført verdi

Billingstadsletta 17 as  100  100  100 0  115 

Budstikkagården as  100  100  100 0  115 

aBB eiendom as  100  100  100 0  115 
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note 5      anDre ForDringer

51 ansatte har lån i selskapet på tilsammen 645. Lån med varighet over ett år er sikret med pant. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av 

 myndighetene.

note 6     kortSiktige ForDringer

kundefordringer 2009 2008

Utestående hos mediesamkjøringer 7 498 8 903

Direkte kunder 9 476 12 351

Sum 16 974 21 254

anskaffelseskost markedsverdi

polaris Media (931 106 aksjer) 4 423 22 682

øvrige norske aksjer 147 147

norske aksjefond 12 500 19 891

utenlandske aksjefond 28 469 36 537

Sum aksjer og aksjefond 45 539 79 257

norske pengemarkedsfond 19 040 19 828

norske obligasjonsfond 14 960 16 399

utenlandske obligasjonsfond 17 701 17 780

Sum rentefond 51 701 54 007

Sum markedsbaserte verdipapirer 97 240 133 264

Periodens resultatførte verdiendringer på verdipapirer utgjør 26 882. Verdiendringen er ført mot fond for urealiserte gevinster.

note 7     markeDSBaSerte verDipapirer

note 8    BankinnSkuDD

Beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Av innestående på bank er  3 390 bundne skattetrekksmidler. 
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note 9     akSjekapitaL og akSjonÆrinFormaSjon

morselskapet antall pålydende Bokført

aksjekapitalen består av: 9 700 000 1  9 700 

Hver aksje har èn stemme. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen. 

Selskapet har 2 476 aksjonærer pr. 31.12.09.

oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.09: antall eierandel

edda Media as 3 051 825 31,5 %

røhnegruppen as 305 454 3,1 %

vicama as  299 850 3,1 %

rafens holding as 279 986 2,9 %

amble investment as 195 071 2,0 %

johs. hansen rederi as 181 602 1,9 %

skogan gård as 172 420 1,8 %

Brif as 166 161 1,7 %

ola Kaupang as 153 434 1,6 %

lina synnøve anchersen 124 320 1,3 %

stiftelsen M. Blikstads stipendiefond 114 180 1,2 %

ojaf as 89 331 0,9 %

ola rustad as 82 401 0,8 %

Kommunikasjon as 72 720 0,7 %

løvli as 55 230 0,6 %

inger Mustad steen 51 600 0,5 %

Kavi as 49 099 0,5 %

anne Marie ulrichsen 48 458 0,5 %

yvonne skjulestad 42 060 0,4 %

Mona Marie Brennum 41 310 0,4 %

sum 5 576 512 57,5 %

øvrige 4 123 488 42,5 %

totalt antall aksjer 9 700 000 100,0 %

aksjer som eies av styrets medlemmer, daglig leder og ledende ansatte. inkluderer personlig nærstående. antall

Kaare Frydenberg, styreleder 8 000

per Bjørnsen, styremedlem 9 950

Kaci Kullmann Five, styremedlem 9 077

aagot skjeldal, styremedlem 4 400

ingjerd Blekeli spiten, styremedlem 1 200

per erik hagen, styremedlem 3 353

nina Karlsen, styremedlem 626

andreas gjølme, ansvarlig redaktør 7 770

Mari espelin, økonomidirektør 517

dag otter johansen, redaktør 2 689

totalt antall aksjer 47 582
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Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og oppfyller kravene etter denne loven.  

Pensjonsordningene omfatter i alt 147 personer, herav 86 personer tilknyttet innskuddspensjon og 61 den lukkede ytelesebaserte ordningen. 

note 10    penSjoner

2 009 2 008 

nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arb.giv.avg. 4 444 8 075

rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4 531 4 555

avkastning på pensjonsmidler -3 960 -4 110

Årets netto pensjonskostnad 5 015 8 520

2 009 2 008 

pensjonsforpliktelser sikrede ordninger 79 406 89 066

pensjonsforpliktelser usikrede ordninger 19 964 19 277

sum pensjonsforpliktelser 99 370 108 343

pensjonsmidler (til markedsverdi) -71 331 -68 730

netto pensjonsforpliktelse 28 039 39 613

økonomiske forutsetninger: 2 009 2 008 

diskonteringsrente 4,40 % 4,40%

Forventet avkastning pensjonsmidler 5,60 % 6,30%

Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,25%

g-regulering 4,00 % 4,25%

pensjonsøkning 1,30 % 2,00%

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. 

Beregning av pensjonsforpliktelsene pr. 31.12.09 er basert på forutsetninger i kolonnen for 2009, mens pensjonskostnaden for 2009 er basert på forut

setningene i kolonne 2008. Ordningene, som nå er lukkede, gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 

lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Ansatte som 

omfattes av ordningen er sikret 65 % av lønnsnivået ved oppnådd pensjonsalder avhengig av opptjeningsår. Ansatte med lønn over 12 G sikres ved 

utbetaling av manglende pensjon i den kollektive pensjonsordningen gjennom utbetaling over selskapets drift. I tillegg har selskapet en tariffestet 

avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP).  

Selskapet har i 2009 innbetalt og kostnadsført 9 999 inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Storebrand.

Noteopplysninger knyttet til lukket ytelsesbasert ordning og usikrede pensjonsforpliktelser: 
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note 11     Skatt

2009 2008

varige driftsmidler 41 384   42 327 

gevinst- og tapskonto 1 155   1 444 

urealiserte gevinster verdipapirer 3 957 -

pensjoner -28 039  -39 613 

sum skattereduserende forskjeller  18 457  4 158 

utsatt skattefordel i balansen  5 168  1 164 

Beregning av årets skattegrunnlag:

resultat før skattekostnad  31 388  18 011 

permanente forskjeller    -2 004  18 632 

endring i midlertidige forskjeller  -14 298  -14 436 

Årets skattegrunnlag   15 086  22 207 

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt  4 224  6 218 

endring i utsatt skattefordel  4 003  4 042 

sum skattekostnad  8 227  10 260 

Forklaring til årets skattekostnad:

28 % skatt av resultat før skatt 8 789  5 043 

permanente forskjeller (28%)  -561  5 217 

Beregnet skattekostnad  8 228  10 260 

Oversikt over midlertidige forskjeller som kan utlignes:

Skatteprosenten av det regnskapsmessige resultatet utgjør 26,6 som er lavere enn skattesatsen. Det skyldes vesentlig aksjeinvesteringer fritatt for skatt 

på resultatet. 
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note 13    annen DriFtSkoStnaD 

2009 2008

avisdistribusjon og øvrige transportkostnader 23 366 25 055

salgs- og reklamekostnader 11 532 12 572

utstyr, reparasjon og vedlikehold 4 545 4 453

diverse administrasjonskostnader 6 926 7 822

eiendomskostnader 1 636 1 463

tap på fordringer 710 450

sum annen driftskostnad 48 715 51 815

note 14    virkSomhetSomrÅDer

avis tv nett Selskapet

driftsinntekter 162 891 3 640 7 930 174 461

driftskostnader 147 085 6 053 10 614 163 752

driftsresultat 15 806 -2 413 -2 684 10 709

Felleskostnader er belastet avisen.

TVBudstikka er avviklet i regnskapsåret. Netto balanseført verdi av eiendeler knyttet til denne virksomheten 297.

note 12     LønnSkoStnaDer, antaLL anSatte, goDtgjøreLSer

Lønnskostnader 2009 2008 

lønninger 69 604 72 639

arbeidsgiveravgift 9 612 10 314

pensjonskostnader 5 409 -9 466

andre ytelser (inkl. refusjon sykelønn) -2 604 4 888

sum lønnskostnader 82 021 78 374

Pensjonskostnader for 2008 er redusert med en engangseffekt på 17 800 vedrørende overgang til ny pensjonsordning. Andre ytelser er for 2008 belas

tet med 5 401 i omstruktureringskostnader som vedrører nedbemanning. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av  regnskapsåret har vært 115.

Ytelser til ledende personer Lønn/honorar pensjonskostnader andre ytelser

ansv.red./adm.dir. 1611 174 181

styreleder 180

7 styremedlemmer á 70 490

selskapet har ingen øvrige forpliktelser overfor daglig leder eller styret.

Revisor 

Revisjonshonorar er i 2009 kostnadsført med 249, mens rådgivning i regnskapsspørsmål er kostnadsført med 38. Beløpene er uten merverdiavgift.
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revisjonsberetningen
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