
 
 

Tertialrapport pr. 30.04.07 
Resultatutvikling 

Asker og Bærums Budstikke ASA oppnådde et resultat 
før skatt på 21,3 mill. kroner pr. 30. april 2007, mot 18,2 
mill. kroner samme periode i fjor. Driftsresultatet ble på 
3,1 mill. kroner mot 1,2 mill. kroner pr. 30. april 2006. 
Driftsinntektene ble 63,5 mill. kroner, mot 59,8 mill. 
kroner samme periode i fjor.  
 
Med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2007 er 
datterselskapene TV.Budstikka AS og Gratisavisen 
Budstikka.Media AS fusjonert med morselskapet. 
Fjorårstallene viser av den grunn konsernregnskapet.   
 

 

Markedssituasjonen  

Første tertial 2007 viste fremgang sammenlignet med 
2006. De totale reklameinntektene økte med 4,3 % som 
utgjør en vekst på 1,7 mill. kroner. Fremgangen knyttes 
først og fremst til lokal vekst. Årets første måneder viser 
at etterspørselen er økende i stillings- og 
eiendomsmarkedet. I perioden har vi valgt å nedlegge 
”Ikke Stikka” og gå over til månedlig fulldistribusjon av 
avisen ”Budstikka”. Overgangen har blitt godt mottatt i 
markedet.  
 
Pr. 30. april 2007 oppnådde avisen ”Budstikka” en vekst 
i annonseinntektene på 0,5 mill. kroner (1,4 %) 
sammenlignet med samme periode i fjor. Budstikka.no 
kan i samme periode vise til en annonsevekst på 1,0 
mill. kroner (127,4 %). TV.Budstikka har en fremgang i 
ordremassen, mens annonseinntektene for første tertial 
viste en nedgang på 0,2 mill. kroner (7,3 %) mot samme 
periode i fjor. 
Målt mot 2006 viste distribusjon og reklameinnstikk en 
fremgang på 0,4 mill. kroner (13,7 %). 
 
Opplagsinntektene viste en økning på 1,5 mill. kroner, 
som er en vekst på 8,3 %. Beregnet opplag pr. 30. april 
2007 er 29849 som er vekst på 410 eksemplarer i 
forhold til godkjent opplag for 2006. 
 
Finansielle plasseringer 

Pr. 30.04.07 var markedsverdien av de finansielle  

plasseringene 173,7 mill. kroner, mot 119,5 mill. kroner 
samme periode i fjor. Medieaksjer utgjorde en økning på 
34,3 mill. kroner. Porteføljen har en kursreserve på 97,6 
mill. kroner. Plasseringene viste i første tertial en 
avkastning på 10,9 %. 
 
Ny regnskapsstandard (IFRS) 
Fra og med regnskapsåret 2007 er regnskapet utarbeidet 
etter IFRS. Formålet med endringen er å få frem reelle 
verdier i balansen. Den mest vesentlige effekten er 
knyttet til oppskrivning av verdipapirer og eiendommer 
til markedsverdi, balanseført estimatavvik på 
pensjonskostnader og reklassifisering av utbytte fra gjeld 
til egenkapital. Dette gir en netto økning i egenkapitalen 
pr. 30. april 2007 på 105 mill. kroner. Resultatmessig vil 
avkastningen på de finansielle plasseringene 
fremkomme mot tidligere realisert resultat. 
Fjorårstallene er omarbeidet til ny standard. 
 
Aksjonærforhold 
Selskapet har kjøpt 1.030.000 (10 %) egne aksjer fra 
Schibsted ASA til kr 44,50 per aksje. Herav er 600.000 
aksjer nedskrevet. Restbeholdningen vil bli spredt til 
ansatte, tillitsvalgte og markedet gjennom et 
tilbudsprospekt. Aksjen i selskapet ble pr. 30.04.07 
omsatt til kurs 44,50, mot 45,00 på samme tidspunkt i 
fjor.  
 
Fremtidsutsikter 
Vesentlige produktforbedringer er gjennomført for både 
avis, nett og tv i første tertial 2007. I samme periode er 
en større organisasjonsendring fullført. Budstikka.Media 
har utviklet en helintegrert organisasjon. Én felles 
redaksjon og felles markedsavdelinger leverer innhold til 
alle distribusjonskanalene. Over tid skal dette gi 
selskapet økt konkurransekraft og større hastighet i 
nødvendige forandringsprosesser. 
 
Det antas at høy økonomisk aktivitet både nasjonalt og 
lokalt vil vedvare ut 2007. Budstikka.Media arbeider for 
å utvikle posisjonen i lokale annonse- og leser-
/seermarkeder. Samtidig forventes det fremgang, målt 
mot 2006, også i de regionale annonsemarkedene. 
 
Styret i Budstikka har vedtatt å benytte seg av 
Schibsteds tilbud om kjøp av aksjer i Stavanger 
Aftenblad for kurs 234,33 per aksje. Salgssummen vil 
bli på 90 mill. kroner, som gir en skattefri gevinst på 
82,5 mill. kroner. Regnskapsmessig gevinst for 2007 blir 
på 31,6 mill. kroner. 8,8 mill. kroner av gevinsten er 
regnskapsført pr. 30. april 2007. Den øvrige andelen på 
22,8 mill. kroner blir resultatført i kommende tertial.

 
Billingstad, 22. mai 2007   

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA 
Styret 

(Beløp i 1.000 kr) 30.04.07 30.04.06

Annonser 39 317 37 953

Opplag 19 765 18 248

Distr. av reklame 3 062 2 693

Leieinntekter 464 367

Andre inntekter 911 559

Driftsinntekter 63 519 59 820



 

30.04.07 30.04.06 31.12.06

Driftsinntekter 63 519 59 820 183 867

Driftskostnader 58 323 56 951 162 140

Avskrivninger 2 119 1 715 5 942

Driftsresultat 3 077 1 154 15 785

Finansresultat 18 219 17 062 49 345

Resultat før skattekostnad 21 296 18 216 65 130

Skattekostnad 953 398 5 206

Resultat etter skatt 20 343 17 818 59 924

30.04.07 30.04.06 31.12.06

Anleggsmidler 76 929 86 746 75 219

Omløpsmidler 211 828 160 459 215 439

Sum eiendeler 288 757 247 205 290 658

Egenkapital 152 172 153 871 189 994

Avsetning for forpliktelser 51 891 47 258 47 598

Kortsiktig gjeld 84 694 46 076 53 066

Sum gjeld og egenkapital 288 757 247 205 290 658

Balanse

Omarbeidet iht. IFRS

Omarbeidet iht. IFRS

 Resultatregnskap


