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Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Resultatutvikling
1.halvår
Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader ble i 1.halvår 4,4 mill., som er 2,6 mill.
under samme periode i fjor. Driftsinntektene øker med 1,4 mill. som gir en vekst på 1,7 %, samtidig som
konsernets driftskostnader er 4,0 mill. over 1.halvår i fjor.
Konsernet har hatt kostnader til restrukturering på 0,7 mill. knyttet til endring i selskapsstrukturen i konsernet.
Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,7 mill.
Etter avskrivninger leverer konsernet et netto driftsresultat (EBIT) på 1,4 (3,8) mill. Finansresultatet i perioden
ble 5,8 (7,9) mill. Det gir et resultat før skatt på 7,1 (11,6) mill. for konsernet i 1.halvår.
Asker og Bærums Budstikke AS leverer et brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader på 0,8
(2,0) mill. i 1.halvår, som er 1,2 mill. under samme periode i fjor. Driftsinntektene er redusert med 0,1 mill.
som er en nedgang på 0,2 % mot 1.halvår i fjor. Driftskostnader er 1,2 mill. over samme periode i fjor.
Markedssituasjonen
Asker og Bærums Budstikke AS har vekst i totale brukerinntekter med 1,8 mill., som tilsvarer 6,3 % mot samme
periode i fjor. Rene digitale brukerinntekter øker med 2,5 mill., inntekter fra kombinasjonsprodukt øker med
0,1 mill., mens papirbaserte brukerinntekter er redusert med 0,8 mill.
Pr. 1.halvår hadde konsernet en reduksjon i de totale reklameinntektene på 1,0 mill. som tilsvarer -3,8 %, mot
samme periode i fjor. Papirreklameinntektene i konsernet faller fortsatt, som i markedet for øvrig. Hittil i år
faller avisannonseringen i Budstikka med 1,2 mill., som tilsvarer -14,2 % mot fjoråret. Digital reklame har en
vekst på 0,9 mill., som tilsvarer +11,5 % mot fjoråret. Digital produksjon og rådgivning har en nullvekst hittil i år.
Tjenestetorget har en vekst 0,1 mill., som tilsvarer 0,6 % mot samme periode i fjor.
Samlede driftsinntekter i konsernet pr. 1.halvår 2019 er på 80,4 mill. som er 1,4 mill. og 1,7 % over samme
periode i fjor.

Finansielle plasseringer
Aksjeposten i Polaris Media var ved utgangen av 1. halvår bokført til ett års gjennomsnittskurs 27,19,- som gir en
bokført verdi på 25,3 mill., opp 3,6 mill. fra årsskifte. Morselskapet har mottatt 1,6 mill. i utbytte fra Polaris i
1.halvår 2019.
Tjenestetorget eier 50 % av aksjene Anbudstorget.no AS og konsernets har en resultatandel i selskapet hittil i år
på 0,2 mill.
Aksjeutvikling Budstikka-aksjen
I 1.halvår 2019 har det blitt omsatt 684 758 aksjer, i det åpne markedet har det blitt handlet til mellom kurs 12,70
og 18,5. Siste handel i 1. halvår var til kurs 18,00.
Framtidsutsikter
Samlede brukerinntekter vokser, drevet av betydelig vekst i digitale brukerinntekter samtidig som det er moderat
reduksjon i papirbaserte brukerinntekter. Vi forventer fortsatt vekst i brukerinntektene for 2019.
Utviklingen i tradisjonelle reklameinntekter følger fortsatt den negative trenden i bransjen med fortsatt fall i
papirinntekter og fra egne digitale flater. Satsingen på rådgivning og digital produksjon gjennom eget digitalt
reklamebyrå bremser fallet i reklameinntektene og gir vekst i samlede digitale reklameinntekter. Det forventes
fortsatt vekst for dette forretningsområdet gjennom 2019.
Tidligere års avsetninger til kostnadsbesparende tiltak har ikke effekt i 2019, men Asker og Bærums Budstikke
har i 1.halvår gjennomført en omlegging av produksjonssystem for avis og teknologisk plattform for Budstikka.no.
Dette vil gi effektivitetsgevinster og vil over tid være kostnadsreduserende for selskapet.
Inntekts- og resultatutviklingen for digitale kommersielle tjenester har vært lavere i 2019 sammenlignet med
2018. Markedsføringskanalene endres og tjenestene møter stadig ny konkurranse i markedet. Med fokus på
kontinuerlig utvikling av eksisterende tjenester samt nye lanseringer forventes en positiv utvikling.
Næringseiendommen Billingstadsletta 17 har de siste årene vært i stor utvikling gjennom ulike
ombyggingsprosjekter for å maksimere eiendommens utleieareal. Selskapets leieinntekter har gjennom dette
god vekst og en stadig høyere andel eksterne leietakere som gir økt bidrag til konsernet.
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