
 

 
 

 
1. tertial 2008 - pr. 30.04.08 

 
 
Resultatutvikling 
Asker og Bærums Budstikke ASA økte i 1. tertial driftsinntektene med 3,6 mill. kroner fra 63,5 mill. kroner til 67,1 
mill kroner. Driftsresultatet endte på 3,7 (3,1) mill. kroner som gir en økning på 20,5 % fra 1. tertial ifjor. 
Fremgangen skyldes vesentlig økning i reklameinntektene. Finansresultatet ble -3,7 (18,2) mill. kroner. Resultat før 
skatt ble 0,0 (21,3) mill. kroner.  
 
Regnskapet er fra 2007 utarbeidet etter forenklet IFRS.  
 

(Beløp i 1.000 kr) 30.04.08 30.04.07

Annonser 41 775 39 317 2 458 6,3 %

Opplag 19 921 19 765 156 0,8 %

Distr. av reklame 4 211 3 062 1 149 37,5 %

Leieinntekter 364 464 -100 -21,6 %

Andre inntekter 823 911 -88 -9,7 %

Driftsinntekter 67 094 63 519 3 575 5,6 %

Endring

 
 
Markedssituasjonen  
1. tertial 2008 viste fremgang sammenlignet med 2007. De totale reklameinntektene økte med 8,5 % som utgjør en 
vekst på 3,6 mill. kroner. Veksten kommer fra de lokale markedssegmentene, og spesielt innenfor stilling ledig som 
har hatt en vekst på 20,6 % i første tertial sammenliknet mot 2007.  
 
Pr. 30. april 2008 oppnådde avisen ”Budstikka” en vekst i annonseinntektene på 1,7 mill. kroner (5,0 %) 
sammenlignet med samme periode i fjor. Budstikka Multimedia (nett og TV) kan i samme periode vise til en 
annonsevekst på 0,7 mill. kroner (17,3 %) hvor Budstikka.no har stått for en vekst på 1,3 mill. kroner (69,7 %) og 
TV en tilbakegang på 0,6 mill. kroner (27,1 %.)  
 
Målt mot 2007 viste distribusjon og reklameinnstikk en fremgang på 1,1 mill. kroner (37,5 %). 
 
Opplagsinntektene viste for første tertial en oppgang på 0,2 mill. kroner (0,8 %.) Beregnet opplag pr. 30. april 2008 
er 29.181 som er en tilbakegang på 479 eksemplarer i forhold til godkjent opplag for 2007. Det arbeides 
systematisk for at opplagstilbakegangen pr. 1. tertial hentes inn i løpet av året.    
 
Finansielle plasseringer 
Pr. 30.04.08 var markedsverdien av de finansielle plasseringene 168,3 (173,7) mill. kroner. Aksjeporteføljen på 
64,6 mill. kroner ga en negativ avkastning på 7,9 %. Plasseringene i rentebærende papirer og bankinnskudd på til 
sammen 103,6 mill. kroner ga en avkastning på 1,8 % for første tertial. Plasseringene totalt viste en negativ 
avkastning på 2,1 %. Oslo Børs viste en negativ avkastning på 5,6 % i samme periode. Den negative avkastningen 
reflekterer utviklingen i finansmarkedene. Netto finansresultat ble – 3,7 mill kroner, mot 18,2 mill kroner 1. tertial 
2007.    
 
Svekkelse av finansresultatet skyldes vesentlig verdiøkningen på aksjene i Stavanger Aftenblad i 1. tertial 2007 på 
11,3 mill. kroner.  
 
Aksjonærforhold 
I første tertial har det i markedet blitt omsatt aksjer i selskapet til kurser fra 38,50 til 46,00. Selskapet eier ingen 
egne aksjer. 
 
Fremtidsutsikter  
Budstikka.Media arbeider systematisk med produktvikling i alle kanaler. Nettavisen Budstikka.no ble nylig, av  
Mediebedriftenes Landsforbund, kåret til ”Årets lokale nettsted”. Selskapet mål er å styrke posisjonen i leser- og 
seermarkedene. Gjennom året intensiveres arbeidet med å beholde posisjonen i Budstikkas lesermarked, bevare 
seeroppslutningen på TV.Budstikka, samt videreføre den sterke brukerveksten på Budstikka.no. Veksten på 



Budstikka.no. har i 1. tertial målt etter antall unike brukere vært høyere enn andre nettsteder det er naturlige å 
sammenligne oss med nasjonalt og regionalt. 
 
Det har vært en positiv annonseutvikling 1. tertial, men det er usikkerhet knyttet til aktiviteten i annonsemarkedene 
resten av 2008. Spesielt enkelte rubrikkområder er følsomme for konjunktursvingninger. En mulig lavkonjunktur vil 
også kunne påvike Budstikka.Media.  
 
Styret arbeider for å sikre et driftsmessig resultat minst på linje med 2007.  
 
Finansavkastningen 1. tertial har vært negativ og reflekterer utviklingen i finansmarkedene. Utviklingen videre i 
2008 vil i stor grad være avhengig av norsk og internasjonal økonomi.  
 
 

 
Billingstad, 22. mai 2008   

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA 
Styret 

 
 
 



30.04.08 30.04.07 31.12.07
Driftsinntekter 67 094 63 519 198 176
Driftskostnader 61 367 58 323 165 782
Avskrivninger 2 021 2 119 6 334
Driftsresultat 3 706 3 077 26 060
Finansresultat -3 737 18 219 49 252
Resultat før skattekostnad -31 21 296 75 312
Skattekostnad 1 922 953 8 356
Resultat etter skatt -1 953 20 343 66 956

30.04.08 30.04.07 31.12.07
Anleggsmidler 73 673 76 929 73 985
Omløpsmidler 215 589 211 828 244 292
Sum eiendeler 289 262 288 757 318 277
Egenkapital 182 455 152 172 184 412
Avsetning for forpliktelser 56 846 51 891 54 322
Kortsiktig gjeld 49 961 84 694 79 543
Sum gjeld og egenkapital 289 262 288 757 318 277

Balanse

 Resultatregnskap
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