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STRATEGISK UTVIKLING FOR BUDSTIKKA MEDIA

Varsler tyngde og kraft

Budstikkas styreleder gjør
idrettspsykologen Willy Railos ord til
sine: Vi må tørre å tape for å vinne.

Budstikkas styreleder Kaare Frydenberg
Intervjuet av Morten Gisle Johnsen
Foto: Tore Guriby

Alle bedrifter manøvrerer gjennom ulike strategiske faser.
Fasen Budstikka er inne i nå er utvikling.

DYPT VANN
– Vi søker vekst og flere ben å stå på, og kommer til å utvikle
nye forretningsmodeller basert på elektroniske tjenester.
Dette innebærer en spennende avveiing mellom fortsatt
å være fokusert, og samtidig begi oss ut på litt mer dypt vann.
Våger vi ikke det, får vi ikke tilstrekkelig tyngde og fart
i utviklingen, sier Frydenberg.
– Hvor dristige skal vi være?
– Vi skal ikke utvikle på en måte som setter Budstikkas verdier
på spill. Men som Willy Railo en gang sa; Vi må tørre å tape
for å vinne. For meg gjelder dette like mye i næringslivet som
i idretten.
– Og hvordan håndterer vi dette som system?
– Ved å legge grundighet inn i alt vi gjør. Hvis ikke, er det lett å
trå feil. Å ta djerve beslutninger uten å kjenne risikoen,
det er dumskap.
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STRATEGISK UTVIKLING FOR BUDSTIKKA MEDIA

STRATEGISK DISIPLIN
2010 ble et nytt godt år for Budstikka, som kan se tilbake på en lang
fase med solid inntjening. Det gir selskapet en handlefrihet som må
brukes med vett og forstand, mener styrelederen.
– Flere nye utviklingsprosjekter, altså?
– Ja, men det skal ikke forlede oss til å bruke midler ufornuftig.
Vi skal fortsatt vise strategisk disiplin. Budstikka vil nok fortsatt ha
større mangel på gode prosjekter enn midler til å gjennomføre dem,
for å si det slik.
– Hvilken type utvikling skal gi Budstikka ny vekst?
– Mediehuset vil få et videre innhold, og da tenker jeg først og
fremst digitalt. Et eksempel er fjorårets oppkjøp av Tjenestetorget,
et nettsted for prissammenligning av forbrukertjenester. Det var første
skritt, det komme flere nye elektroniske tjenester og produkter.
– Hvilke rammer gjelder?
– De samme som før. Budstikka skal være engasjert i aktiviteter
i, om eller for innbyggerne i Asker og Bærum. Det handler ikke da
nødvendigvis om geografi, ikke så lenge det vi tilbyr er viktig for
innbyggerne i våre kommuner.
– Budstikka kan altså engasjere seg i virksomhet
utenfor kommunegrensene?
– Det kan skje. Men kjernen vår er og blir formidling av lokale
nyheter og informasjon i Asker og Bærum. Det må aldri forvitre.

LESERTALLENE OPP
– Nett eller papir?
– Fremtiden er elektronisk, men det betyr ikke at den blir papirløs.
Vi følger en tokanal-strategi som bygger på overbevisningen om at
avisen vil utgjøre tyngden av produktet vårt en god stund til.
Kjøpet av Askeravisen og Bærumsavisen underbygger dette.
– Samtidig vil de elektroniske kanalene fortsette å vokse.
Produktutviklingen er innholdsdrevet. Lanseringen av Budstikkas
Asker og Bærum-leksikon på nett, - ableksikon.no -, er et godt
eksempel, sier Frydenberg.
– Når stopper fallet i antall avislesere?
– Jeg tror intuitivt på kombinasjonsprodukter, og at dette faktisk vil
bringe lesertallene opp. Et abonnement på Budstikka vil trolig inneholde en kombinasjon av elektroniske og papirbaserte komponenter i
fremtiden. Ikke et enten-eller, altså, men et både-og.
Kanalene har ulike styrker – papiret med sin tilgjengelighet og
fleksibiliteten i lesersituasjonen, det elektroniske med sine
uovertrufne muligheter til å supplere og oppdatere underveis.

Bedriftskulturen, basert på den kompetansen vi klarer å samle
og videreutvikle internt i bedriften.
– Hva er konsekvensen av denne typen tenkning?
– Vi mennesker ønsker å bli sett og å få tilbakemeldinger,
og alle vil være med på en suksess. Dette ønsker jeg skal prege
Budstikka og vårt arbeid. Da må vi bygge videre på kulturen
om at vi hver dag forsøker å levere noe som er litt bedre enn
det vi leverte i går.
– Og litt mer lønnsomt?
– Det også, ja. Styret fokuserer på å gi aksjonærene en
positiv avkastning, det vil si utbytte og verdiutvikling over tid.
Klarer vi ikke det, vil midlene forsvinne ut av bedriften.

IDEALISME PÅ RETUR
Budstikkas aksjer er spredt på 2.452 par hender.
Nesten alle er lokale småaksjonærer med lang fartstid.
Frydenberg advarer likevel mot å vurdere Budstikkas eierskap
spesielt annerledes enn alle andres.
– Alle aksjonærer har etter min oppfatning med all mulig
legitimitet krav på avkastning på pengene sine. Idealistenes
tid går mot slutten også i mediebransjen. Kjededannelsen blir
bare sterkere, uten at jeg hører noen publisistiske begrunnelser
for dette. Bare forretningsmessige.
– Budstikka står stødigst med god økonomi?
– God resultatutvikling over tid er alfa og omega. Det gir oss
den økonomiske friheten vi trenger for fortsatt å kunne satse
offensivt og ambisiøst på å utvikle bedrift og produkter til glede
for lesere, ansatte og eiere. Det kommer vi til å gjøre.

Styreleder

KULTUR OG KOMPETANSE
116 medarbeidere utgjør Budstikkas kritiske suksessfaktor i utviklingen
og samspillet kanalene imellom. Styrelederen er opptatt av at mediehuset klarer å skaffe og holde på de beste medarbeiderne.
– Hvordan vinner man hodekampen?
– Det er få muligheter til å skaffe seg komparative fortrinn i dagens
konkurransesamfunn, hvor alt er så lett å kopiere. Men det finnes
fortsatt områder hvor man kan bygge seg 100 prosent unik:
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MEDIEHUS I UTVIKLING

Mediehus i møte
med mennesker
Livet lever på gateplanet.
Men mediehuset Budstikka bygger
møteplasser også andre steder

Budstikkas ansvarlige redaktør Andreas Gjølme og
administrerende direktør Terje Tandberg
Intervjuet av Morten Gisle Johnsen
Foto: Johanne Thorseth

I mer enn 100 år formidlet Budstikka nyheter og informasjon
til folk og virksomheter i Asker og Bærum ganske så uforstyret.
I dag er dette en tilbakelagt periode. Nye plattformer som internett,
nye kanaler som sosiale medier og stadig sterkere konkurranse har
snudd opp ned på det meste.
– Mediebildet er blitt mye mer fragmentert. Vi har på kort tid
utviklet oss fra å drive enveis kommunikasjon til å operere et nettverk
av kanaler og møteplasser med toveis dialog med leserne.
En veldig spennende utvikling, synes Budstikka Medias sjefredaktør
Andreas Gjølme og administrerende direktør Terje Tandberg.

INGEN IMELLOM
Den papirbaserte abonnementsavisen er fortsatt Budstikkas
desiderte hovedprodukt. Men virksomheten har det siste tiåret
utviklet seg fra avis til mediehus, med stadig nye produkter
og tjenester.
– Vi står ikke her og satser alt på ett ben, men er forankret i tre
solide fester; Papir, nett og nye digitale tjenester, forteller
Budstikkas to ledere.
– Det er lenge siden én aktør og ett produkt kunne dominere
mediemarkedet?
– Ingen kan være eneleverandør av nyheter og meninger i dag.
Og slett ikke i Asker og Bærum, som er Norges kanskje tøffeste
mediemarked. Budstikka har alltid hatt konkurranse ovenfra, fra dem
som rapporterer innenriks og utenriks, men vårt mål er at vi skal være
så tett på distriktet og befolkningen at det ikke skal være behov for
andre kanaler mellom oss og leserne våre.
Det har vært grunnholdningen bestandig.
– Hvordan holder man seg tett på dette distriktet?
– Ved hele tiden å utvikle seg og styrke posisjonen som leverandør
av nyheter og informasjon i, om eller for Asker og Bærum. Kanalene
våre må lede frem til en størst mulig del av befolkningen,
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slik oppkjøpet av Askeravisen og Bærumsavisen tidligere i år bidro til.
Gjennom disse fulldistribusjonsavisene når vi frem til alle husstandene
i Asker og Bærum en dag hver uke.
– Overlever papiret?
– Avisen vil leve godt og lenge for alle som er interessert i og
har oppfatninger om det lokalmiljøet de selv er en del av. Her skal
Budstikka fremstå som en viktig meningsbærer med tyngre reportasjer og egenskapte nyheter, som gir leserne ny kunnskap om Asker
og Bærum. Vi skal ta fatt i de strukturene og sammenhengene som
ligger bak begivenhetene. Slik blir vi dagsordensetter på temaer som
forandrer, utdyper Gjølme.
– Gjelder den samme journalistiske ambisjonen også på nett?
– Budstikka.no er stedet for alle typer lokale hendelser, men tar
gradvis også opp i seg det beste av innholdet, bredden og dybden fra
papiravisen. I tillegg har vi de interaktive mulighetene den digitale
teknologien gir, som at folk skriver selv og gir kommentarer.
Bloggerne og de sosiale mediene viser vei. Vi håper å komme så
nær leserne våre at hele Asker og Bærum kan være Budstikkajournalister på nett.

DIGITAL KRAFTPAKKE
Sjefredaktøren ser for seg Budstikka Media i et livsløpsperspektiv.
– Papiravisen er inne i sitt 114. driftsår og styrer mot en moden,
men absolutt livskraftig alderdom, godt hjulpet av ny og spennende produktutvikling, senest den nye Pluss-seksjonen i fredagsog lørdagsavisen. Nettet nærmer seg konfirmasjonsalderen som
mediekanal, og mobil er i grunnskolealderen – mens lesebrettene
klargjøres for den store barnedåpen. Sammen gir dette et mangfold
av kanalmuligheter som skal gi oss et langt og godt videre liv.
Gjølme og Tandberg snakker om en mediepakke som fylles
med stadig nytt innhold. Ferskeste eksempel er Budstikkas store
Asker og Bærum-leksikon – utgitt i bokform i 2008, relansert i
oppdatert digital utgave på ABleksikon.no fra nyttår.
Et annet spennende prosjekt er digitaliseringen av Budstikkas arkiv.
Prosjektet skal gi elektronisk tilgang til hver eneste avisside som er
utgitt fra Jørgen Kanitz’ første utgivelse 10. desember 1898 og frem
til i dag. Målet er å ha alt ferdig skannet i løpet av året.
Budstikka er også i full gang med å samle inn informasjon til et
galleri med omtale av flere tusen toneangivende mennesker fra Asker
og Bærum. Arbeidet skal munne ut i bokprosjektet «Hvem er hvem?»
med planlagt utgivelse i oktober 2012, i samarbeid med Dinamo
Forlag. Verket skal senere også utgis digitalt.

TO GIR BEDRE FOKUS
Budstikka.nos sterke vekst til 25.000 daglige brukere på nett puster
papiravisen med sine 73.000 daglige lesere gjennom 26.230
abonnementer stadig mer i nakken. Veksten i antall brukere gjør
nettavisen stadig mer interessant også for annonsørene.
Gjølme og Tandberg er godt fornøyd med utviklingen i 2010.
De mener gjeninnføringen av toleder-modellen med en sidestilt

MEDIEHUS i UTVIKLING

sjefredaktør og administrerende direktør er
med på å forklare de gode resultatene.
– På hvilken måte?
– Vi har fått til et parallelt trykk på
produktutviklingen og den forretningsmessige
ledelsen av selskapet. Dette har gitt oss økt
utviklingsfokus, både internt på produktsiden
og når det gjelder mulighetene til å utvikle oss
på andre områder.
Eksempler er oppkjøpene av de lokale
fulldistribusjonsavisene og vår første digitale
spesialtjeneste, Tjenestetorget.no, som driver
prissammenligning av forbrukertjenester,
forteller Tandberg.

– Er det blitt flere bankende hjerter i Asker og Bærum i løpet av 2010?
– Ja, det mener vi. I tillegg til de bankende hjertene vi skaper gjennom vår løpende
dekning av små og store begivenheter, har vi aldri bidratt så bredt gjennom ulike
samarbeidsprosjekter og -avtaler med lag og foreninger for å få dette distriktet til å
blomstre. Det er vi stolte av, avslutter Terje Tandberg og Andreas Gjølme.

Terje Tandberg
Administrerende direktør

Andreas Gjølme
Ansvarlig redaktør

De oppkjøpte virksomhetene er organisert
som selvstendige organisasjoner under egne
merkevarenavn, mens Budstikkas nyhetsbaserte produkter blir produsert og utgitt
av mediehusets integrerte organisasjon på
Billingstad.
– Vi har omtrent samme stab i dag som
da vi laget Budstikka for 10 år siden, selv
om vi produserer i flere kanaler. Budstikkas
medarbeidere har vist en enestående vilje til
utvikling ved å jobbe annerledes og tilegne
seg ny kompetanse.

TRYGGERE VALG
Utfordringene er store på alle nivåer
i bedriften.
– Det er veldig uvant å starte året uten
nødvendigvis å vite hvilke produkter vi vil ha
ved slutten av året, men slik er det blitt. Den
erkjennelsen deler vi heldigvis med styret.
– Fremover i alle retninger?
– Det kunne kanskje blitt slik, men valgene
vi gjør er faktisk blitt stadig tryggere. Vi har
lagt bak oss et år med mye målgruppediskusjon, tenking og finsliping av verdiene
våre. Det har gjort oss tryggere på egen
merkevaretenkning, valg av verdier og
målgrupper. Det er viktig med faste holdepunkter å navigere etter i en usikker fremtid.
For å rendyrke forretningsideen og øke
fokuset på kjernevirksomheten har Budstikka
Media også ryddet opp i forretningsmodellen
ved å fisjonere ut eiendommene på Billingstad og i Sandvika i hvert sitt datterselskap.
– Fokus er helt avgjørende.
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månedens bilder januar og februar

Januar:
Kronprinsesse
Mette-Marit besøker
Asker bibliotek,
som ble kåret til
Årets bibliotek.
Der fikk hun møte
alle barna på
barneavdelingen.
FOTO:
ULF HANSEN
Februar:
Det var ikke mangel
på innsats under
Fossum-sprinten
i februar.
FOTO:
KARL BRAANAAS
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månedens bilder mars og april

Mars:
Elevene ved Rosenvilde
videregående skole
leverte en gripende
skolerevy.
FOTO: TRINE JØDAL
April:
Spesialsykepleier
Mia Solberg har et
godt forholde til
Rolf Rasch Hansen (90)
som har Alzheimer og
bor på institusjon.
FOTO: EVA GROVEN
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ledergruppen

Budstikkas ledegruppe har fått oppfordringen:
– Nevn en hendelse vi har dekket, eller en ting bedriften har gjort i 2010 som du synes
lever godt opp til vår visjon om å skape bankende hjerter for Asker og Bærum.
Terje Tandberg, administrerende direktør
Det mest gledelige i 2010 var at vi
vokste igjen. I 2009 sank omsetningen
vår vesentlig p.g.a effekten finanskrisen
hadde på reklamemarkedet. I 2010
har vi en vekst i omsetningen på 7 %.
Dette kommer som et resultat av godt
produkt- og markedsarbeid, vekst i
digitale reklameinntekter og oppkjøp av
Tjenestetorget AS. Skal vi utvikle oss over
tid og fortsatt kunne skape bankende
hjerter for Asker og Bærum, er lønnsom
vekst en forutsetning.

10

20
I 2010 vokste vi igjen

Evy Steingrimsen, markedsdirektør
Et av de viktigste tiltakene på markedssiden i 2010 var å utvikle verktøy for å
forstå markedet vårt bedre. Vi etablerte
en segmenteringsmodell med syv ulike
segmenter konkretisert gjennom gode
personabeskrivelser. Personaer er enkeltpersoner som representerer de ulike
gruppene Budstikka henvender seg til.
Disse bidrar til å gjøre både produktutvikling og markedskommunikasjon
tydeligere og mer målrettet. Slik kan vi
nå enda flere bankende hjerter i Asker
og Bærum.
Budstikka Personas
Kaja Mejlbo, nyhetsredaktør
Melodi Grand Prix i Telenor Arena
utfordret Bærum kommune og næringslivet og ikke minst Budstikka som lokalt
mediehus. Det rosa teltet i Nansenparken
ble det lokale symbolet, og Budstikka
lyktes i å gjøre et av verdens største tvarrangementer til sitt eget. Vi presenterte
artister, arrangørerer og frivillige, leverte
skarpt nyhetsstoff på alt fra pengebruk til
trafikk, og var til stede blant alle entusiastene, barna og ungdommene som bidro
til å gjøre folkefesten til virkelighet.

Åpningen av det rosa teltet i Nansenparken
Sondre Nygaard, salgsdirektør
Budstikkas kunder er fornøyd med resultatet av sine reklameinvesteringer. Noen
ganger overgås forventningene, som da
Elkjøp åpnet sitt nye varehus på Slependen
27. september i fjor. Åpningskampanjen
besto av dominerende formater både
i Budstikka og Budstikka.no. Kundetilstrømningen ble utover dagen så stor
at trafikken sto stille på avkjøringene fra
E18 i begge retninger. Da opptellingen var
ferdig åpningsdagen, kunne varehussjefen
konstatere at den nye salgsrekorden lød på
35 mill. kr. Budstikkas to kanaler var her en
meget effektiv måte å nå kundene på.
Fornøyd varehussjef
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asker og bærums budstikke asa – Årsrapport 2010

ledergruppen

Andreas Gjølme, ansvarlig redaktør
Alt negativt oppstyr rundt Bærum sykehus i fjor gjorde vondt. Det tok tid å rydde
opp. Heldigvis har befolkningen ikke
mistet tilliten. Men nå venter en ny krig,
plasseringen av et nytt sykehus.
For en gangs skyld håper jeg bæringer og
askerbøringer vil stå sammen og kjempe
for å bevare en viktig institusjon. Vi er
snart 170.000 innbyggere og vi trenger
et velfungerende sykehus i vår midte.
Tiden er inne for å brette opp ermene for
sykehuset vårt.

Venner av Bærum Sykehus
Mari Espelin, økonomidirektør
2010 har vært et godt økonomisk år for
Budstikka. Samtidig har vi økt vår tilstedeværelse i Asker og Bærum. Et bredt spekter
av arrangementer har fått redaksjonell
omtale og flotte bildeserier på nettet.
Det som ikke er fullt så synlig for våre
lesere, er den støtten vi har gitt til sportslige og kulturelle aktører og arrangementer som Reverock, Fornebuløpet og
Kalvøya Cup. Vi er glade for og stolte av
at vi på denne måten er med på å skape
bankende hjerter for Asker og Bærum
gjennom å bidra til et mangfold av lokale
sportslige og kulturelle begivenheter.
Full fart på Kalvøya-Budstikka CUP
Dag Otter Johansen,
redaktør Budstikka Multimedia
I et år med store begivenheter som
Melodi Grand Prix og Askers opprykk,
får åpningen av Elkjøp på Slependen
symbolisere den kraftige veksten vi
hadde i brukere på Budstikka.no høsten
2010. Da Elkjøp åpnet, sto 4.000 i kø,
og det første døgnet ble det omsatt for
35 millioner kroner. Vår egen opptelling
viste at dette var den beste enkeltdagen
i Budstikka.nos historie. 60.668 brukere
besøkte oss denne dagen, mye drevet av
en butikkåpning.
Elkjøp-åpningen på Slependen
Anders Wetting,
sjef for prosjekt og forretningsutvkling
Vi har i 2010 styrket vår digitale posisjon
ved kjøp av aksjemajoriteten i Tjenestetorget AS. Tjenestetorget er det ledende
nettstedet i Norge for prissammenligning
av forbrukertjenester. Tjenesten er uforpliktende for forbrukerne, som ved å fylle
ut et skjema som oversendes til et utvalg
leverandører de selv velger, vil motta
tilbud på den forespurte tjenesten.
Det er gledelig at Tjenestetorget i første
driftsår under Budstikka.Media-paraplyen
leverer et godt resultat med vekst på
topp- og bunnlinjen.
Oppkjøp av Tjenestetorget.no

asker og bærums budstikke asa – Årsrapport 2010
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månedens bilde mai
Mai:
Telenors konsernsjef, Jon-Fredrik Baksaas svinger seg
med datteren Maren på den store plassen foran
Telenor-bygget på Fornebu. FOTO: ULF HANSEN
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Månedens bilder 2010

månedens bilder juni og juli

Juni:
William Erik «Dub» White og datteren Cara Sophie fra New York er
blant de mange innvandrerne i Asker og Bærum som lærer norsk.
FOTO: EVA GROVEN

Juli:
Skihopperen Bjørn Einar Romøren viser
seg frem foran den nye Holmenkollbakken.
FOTO: KARL BRAANAAS
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månedens bilde august

August:
I august hadde prinsesse Ingrid Alexandra sin første skoledag på Jansløkka i Asker.
Som andre barn ble hun fulgt til skolen av mamma og pappa. FOTO: KIM VAN DER LINDEN

16
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budstikkas hedersbevisninger 2010

budstikkas hedersbevisninger 2010

ÅRETS BANKENDE HJERTE

SØLVSTIKKA

LØKKEKRUSET

John Kjekshus er professor og hjertespesialist
og har arbeidet med hjerter i hele sitt voksne
liv, blant annet i flere år som overlege ved
Bærum sykehus. Etter at han ble leder i Venner
av Bærum sykehus, fikk foreningen ny vind i
seilene. Kjekshus er spesielt opptatt av å
beholde viktige funksjoner og kompetanse
på Bærum sykehus. Et naturlig valg som Årets
bankende hjerte i Asker og Bærum.

Alexander Hetland fra Bærumssvømmerne
har tatt medalje på favorittdistansen 50 meter
bryst i fem internasjonale mesterskap på rad.
I 2010 klarte han to pallplasseringer; sølv i EM
og bronse i VM. Dette ga 28-åringen fra Jar
«Sølvstikka» for årets idrettsprestasjon av en
utøver fra Asker og Bærum over 20 år. Hetland
satser for fullt mot OL i London i 2012.

Ida Njåtun fra Asker Skøyteklubb tok skøyteverdenen med storm høsten 2010. 19-åringen
fra Gullhella klinte til med 1.57,99 og 2. plass
på 1500 meter under verdenscupen i Berlin i
november. Hun vant også Kongepokalen under
NM allround før jul. Dette ga henne «Løkkekruset» for årets idrettsprestasjon av en utøver i
Asker og Bærum under 20 år.
Njåtun var nominert i kategorien Årets
gjennombrudd under Idrettsgallaen.

KULTURSTIPEND

IDRETTSSTIPEND

Simen Botilsrud Erikssøn begynte å danse ballett allerede da han var fire år gammel.
For to år siden flyttet Simen til Stockholm,
der han studerer ved Kungliga Svenska Ballettskolan, som har ord på seg for å utdanne gode
mannlige dansere. Hans lærere beskriver ham
som målbevisst og usedvanlig talentfull.
Sommeren 2010 deltok han i prestisjefylte
Boston Ballet’s Summer Programme.

Espen Lysdahl er en av Norges mest løfterike
alpinister. I 2010 tok 19-åringen fra Asker
Skiklubb sølv i super-G og bronse i storslalåm
under junior-VM i Frankrike. Han vant også
fire gullmedaljer under norgesmesterskapet
for junior. Norges Skiforbunds alpinsjef
Jørund Li spår at Espen vil nå langt.
– Han har talent, han liker å trene, han tåler
mye og han er en vinnertype.
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Månedens bildeR 2010

månedens bilder september og oktober

September:
Siste dag på jobb.
NRKs nyhetsanker
Einar Lunde
blir sminket og
fikset rett før
Dagsrevyens
sending.
FOTO: ULF HANSEN
Oktober:
Klare for 1. divisjon.
Jubel i Asker Fotball
Herrers garderobe
etter seieren over
Notodden som sikret
dem opprykk.
FOTO: EVA GROVEN
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nøkkeltall

nøkkeltall
2010

2009

2008

2007

2006

Driftsinntekter (1.000 kr)

176 954

174 461

200 039

198 176

183 867

Driftsresultat (1.000 kr)

23 101

10 709

32 028

26 060

17 428

Res. før skatter (1.000 kr)

36 101

31 388

18 011

75 312

66 773

Brutto driftsmargin

Driftsresultat før avskrivning x 100
Driftsinntekter

15,2

9,5

19,1

16,3

13,0

Netto driftsmargin

Driftsresultat x 100
Driftsinntekter

13,1

6,1

16,0

13,1

9,5

Årsresultat x 100
Driftsinntekter

17,1

13,3

3,9

33,8

33,0

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

3,0

2,8

2,1

3,1

3,2

Totalkapitalrentabilitet

Driftsresultat + finansinntekter) 100
Gjennomsnittlig totalkapital

14,3

11,8

6,0

24,9

30,3

Egenkapitalrentabilitet

Årsresultat x 100
Gjennomsnittlig egenkapital

19,4

15,8

4,8

37,2

49,8

Egenkapital x 100
Totalkapital

62,6

61,0

49,5

57,9

60,2

27,50

27,00

28,00

40,00

47,00

Netto fortjenestemargin
Likviditetsgrad

Egenkapitalandel

Aksjerelaterte nøkkeltall:
Aksjekurs pr. 31.12
Utdelingsforhold

Utbytte x 100
Årsresultat

80,3

83,8

625,8

43,5

34,0

Fortjeneste pr. aksje

Årsresultat
Antall aksjer

3,11

2,39

0,80

6,90

5,89

Kurs/fortjeneste (P/E)

8,8

11,3

35,0

5,8

8,0

Utbytte pr. aksje

2,50

2,00

5,00

3,00

2,00

22,16

24,7

28,06

23,44

Ligningsverdi pr. aksje

Inngangsverdi pr. aksje ervervet før 1.1.1989 utgjorde kr 26,00 etter splitt. For senere ervervelser gjelder kostpris.
Aksjene i selskapet har ikke gitt avkastning de siste fem årene, fordi kursnedgangen på kr 14,50 tilsvarer aksjeutbyttet i perioden. Tilsvarende for hovedindeksen på Oslo Børs var 32,2 % eller 5,75 % i gjennomsnitt pr. år.				
					

Utbytte kr 2,50 pr. aksje er disponibelt 27.04.2011

asker og bærums budstikke asa – Årsrapport 2010
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månedens bilde november

November:
Neste ordfører? Lisbeth Hammer Krog får en seiersklem av ordfører Odd Reinsfelt rett etter at hun har
sikret seg seieren i nominasjonsprosessen for å bli Høyres ordførerkandidat. FOTO: KNUT BJERKE
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årsberetning

årsberetning 2010
INNLEDNING
2010 ble et godt år for Budstikka.Media. Reklamemarkedet
flatet gradvis ut i første halvår og begynte å vokse igjen fra juni
og ut året. Selskapet styrket sin digitale posisjon gjennom både
veksten i antall brukere, økningen i inntekter på Budstikka.no
og gjennom oppkjøpet av aksjemajoriteten i Tjenestetorget AS.
Kombinert med kostnadsreduserende tiltak gjennom de siste
to årene resulterte dette i et vesentlig bedre driftsresultat for
2010.
For å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater over tid
har det vært nødvendig å tilpasse selskapets kostnadsside til
den økonomiske situasjonen de siste to årene. Gjennom målrettede og kostnadsbesparende tiltak påbegynt høsten 2009
har selskapet redusert driftskostnadene vesentlig, noe som har
vært avgjørende for bedringen av driftsresultatet i 2010.
Antall avisabonnenter falt også i 2010 i tråd med de strukturelle trekkene for norsk dagspresse, inkludert lokalavisene.
Opplagsfallet for Budstikka var imidlertid noe mindre i fjor enn
de foregående to årene. Antall daglige brukere på Budstikka.no
har økt vesentlig gjennom 2010. Mediehuset har derfor ved
utgangen av året flere daglige lesere av Budstikka og
Budstikka.no enn ved utgangen av 2009.
Selskapet har i 2010 gjennomført det første driftsåret med
en ansvarlig redaktør og en administrerende direktør, som ble
iverksatt fra 01.01.2010. Toleder-modellen har fungert etter
intensjonen.
For å bidra til målsettingen om lønnsom vekst har Asker og
Bærums Budstikke ASA i 2010 kjøpt 66,7 % av Tjenestetorget
AS. Gjennom nettstedet tjenestetorget.no hjelper selskapet
forbrukerne til å sende ut sine tjenester/oppdrag på anbud,
for å bidra til å gjøre deres kjøpsbeslutning best mulig. En slik
digital tjeneste har ikke vesentlige distribusjonskostnader, og
markedsføres som en nasjonal tjeneste. Tjenestetorget AS har
oppnådd vesentlig vekst i omsetning og driftsresultat for 2010.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
både Asker og Bærums Budstikke ASA og konsernets eiendeler
og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet har en sunn
økonomisk og finansiell stilling. Selskapets regnskap er avlagt
under forutsetning om fortsatt drift. Virksomheten vil fortsatt
bli drevet fra Billingstad i Asker.

RESULTATUTVIKLING
Konsernresultatet inkluderer morselskapet Asker og Bærums
Budstikke ASA og datterselskapene Billingstadsletta 17 AS,
Budstikkagården AS og Tjenestetorget AS. Konsernet oppnådde i 2010 et resultat før skatt på 39,4 (31,4) mill. kroner.
Driftsinntektene ble 187,2 (174,5) mill. kroner, hvor av 8,3 mill.

kroner av veksten kom gjennom nye digitale inntekter fra kjøpet av
Tjenestetorget AS med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2010.
Driftsresultatet ble 27,0 mill. kroner, en økning på 16,3 mill. kroner
(152,0 %) fra 2009. Netto driftsmargin ble 14,4 %.
Finansresultatet for konsernet ble på 12,4 mill. kroner. Det er en
nedgang på 8,3 mill. kroner fra 2009. Selskapet har gjennom 2010
hatt i snitt halvparten av finansporteføljen i aksjer og aksjefond.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble for konsernet
25,5 (9,1) mill. kroner. Sum eiendeler i konsernet ved utgangen av
året utgjør 262,3 (251,8) mill. kroner. Egenkapitalen var på 160,4
(153,6) mill. kroner, som gir en egenkapitalandel på 61,2 (61,0) %.
Størrelsen på selskapets egenkapital tilfredsstiller selskapets behov for
egenfinansiering i forhold til den virksomhet som drives.

Morselskap
Morselskapet Asker og Bærums Budstikke ASA oppnådde et driftsresultat på 23,1 mill. kroner, som er en økning på 12,4 mill. kroner
(115,7 %) Driftsinntektene ble i 2010 177,0 (174,5) mill. kroner.
Reklameinntekter økte med 2,2 mill. kroner mot fjoråret, noe som
utgjør en positiv utvikling på 2,0 %. Opplagsinntektene viser en vekst
på 3,5 % og utgjør 61,2 mill. kroner. Driftskostnadene for 2010 ble
153,9 (163,8) mill. kroner. Av nedgangen på 9,9 mill. kroner i driftskostnader utgjør endret regelverk for bedriftens avtalefestede pensjonsordning 3,9 mill. kroner. Korrigert for ekstraordinær kostnadsbesparelse knyttet til avtalefestet pensjonsordning har morselskapet
hatt en kostnadsreduksjon på 3,7 % mot 2009.
I 2010 er eiendommene skilt ut i egne datterselskaper og regnskapstallene for morselskapet er derfor ikke sammenlignbare mot
2009.

Datterselskap
Billingstadsletta 17 AS oppnådde et driftsresultat på 2,2 mill. kroner.
Driftsinntektene utgjør 5,5 mill. kroner, som gir en netto driftsmargin
på 40,0 %. Budstikkagården AS fikk i 2010 driftsinntekter på 0,4 mill.
kroner og et driftsresultat på 0,3 mill. kroner.
Det ble i 2009 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 med regnskapsmessig effekt fra
01.01.2010. Bakgrunnen for omstruktureringen var et ønske om
å rendyrke forretningsidéen og øke fokus på kjernevirksomheten.
Morselskapet skal være et rendyrket medieselskap, mens de aktuelle
datterselskapene skal drive med eiendomsdrift og -utvikling.
Tjenestetorget AS oppnådde i 2010 driftsinntekter på 8,3 mill.
kroner og et driftsresultat på 1,4 mill. kroner, som er en forbedring
på henholdsvis 3,9 og 0,9 mill. kroner fra 2009. Netto driftsmargin

asker og bærums budstikke asa – Årsrapport 2010
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årsberetning

Inntektsfordeling

utgjør 16,6 % for 2010. Tjenestetorget er i dag den aktøren
som formidler flest forespørsler mellom forbrukere og tjenesteleverandører i Norge. Tjenestetorget formidler månedlig
mellom 5.000 og 7.500 unike forespørsler, og har i 2010 samlet formidlet ca. 65.000 forespørsler. Det er en økning
på 44 % fra 2009.

(1.000 kr)
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Asker og Bærums Budstikke ASA gjennomførte i 2009,
i henhold til vedtatt strategiendring, en nedtrapping av egen
finansforvaltning og økte fokuset på forretningsutvikling og
derigjennom oppnåelse av lønnsom vekst. Kapitalen som
holdes tilbake i selskapet etter årets utbytte reflekterer de
midler som er nødvendig for å oppnå målsatt forretningsutvikling og vekst, samt en hensiktsmessig driftsmessig buffer for å
møte et fortsatt usikkert mediemarked.
Styret foreslår et utbytte for 2010 på 24,25 mill. kroner.
Dette utgjør kr. 2,50 pr. aksje.

Disponering av årets resultat
Styret foreslår følgende disponering for regnskapsåret 2010
(i hele tusen):
Foreslått utbytte
kr 24.250
Overført til fond for urealiserte gevinster kr 4.347
Overført til annen egenkapital
kr
1.615
Sum disponert
kr 30.212

Resultat før skatter
(1.000 kr)

Den frie egenkapitalen før foreslått utbytte utgjør
89,3 (95,8) mill. kroner.
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Budstikka fikk et registrert opplag for 2010 på 26.230 eksemplarer. Det ga en nedgang på 944 eksemplarer sammenlignet
med fjoråret. I samme periode gikk lesertallet noe ned for
avisen til 75.000 daglige lesere i 2010 mot 77.000 i 2009.
Antall daglige brukere på Budstikka.no økte betydelig i 2010,
og endte ved utgangen av året på 20.100 daglige brukere pr.
dag, en økning på 35 % sammenlignet med forrige årsskifte.
Selskapet har styrket den samlede posisjon i lesermarkedet
i Asker og Bærum i 2010. For å oppnå en best mulig opplags
- og leserutvikling for Budstikka og videreføre veksten i de digitale mediene, vil fokus være på fortløpende produktutvikling
av avis og digitale medier, hvor mediebrett vil kunne utvikle
seg til en interessant distribusjonskanal. Selskapet skal fortsatt
videreutvikle og forsterke markedsarbeidet mot innbyggerne i
Asker og Bærum.

REKLAMEMARKEDET
De samlede reklameinntektene utgjorde i 2010 112,0 mill.
kroner mot 109,8 mill. kroner i 2009, en vekst på 2,0 %.
Reklameinntektene økte for alle våre kanaler, mest for internett
og reklamedistribusjon.
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Den negative utviklingen i reklamemarkedet snudde i mai
2010. Sommer- og høstmånedene ble relativt gode, og perioden juni-desember viste en vekst i reklameinntekter på
7,8 % sammenlikget mot 2009.
Annonseinntektene for avisen ble 89,4 mill. kroner mot
89,0 mill. kroner i 2009, en vekst på 0,4 %. Veksten var
sterkest i det regionale og nasjonale reklamemarkedet.
Annonseinntektene for Budstikka.no ble 11,3 mill. kroner
mot 7,9 mill. kroner i 2009, en vekst på 42,0 %. Dette var
kanalen med høyest faktisk og prosentvis vekst.
Inntektene fra reklameinnstikk ble 11,4 mill. kroner i 2010,
en fremgang på 16,7 %.

FINANSIELLE PLASSERINGER OG FINANSIELL RISIKO
Selskapet vil også etter forslag til utbytte for 2010 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. 31.12.10 var markedsverdien av verdipapirporteføljen
142,4 mill. kroner. Porteføljen inkluderer egne forvaltede aksjer
med plassering i Polaris Media verdsatt til 21,5 mill. kroner.
Resten av verdipapirporteføljen var ved utløpet av året allokert
med 55 % i renteinstrumenter og 45 % i egenkapitalinstrumenter. Samlet avkastning ble på 11,8 mill. kroner i 2010, hvilket
utgjør en tidsvektet avkastning på 9,0 %.
Verdipapirporteføljen er blitt forvaltet av
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning ASA ut fra gitte
investeringsrammer 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 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 og kursstigning som er konkurransedyktig
sammenlignet med andre tilsvarende plasseringer.
Kursen på selskapets aksjer (sist omsatt) var ved utgangen
av året 27,50 (27,00) kroner. Gjennomsnittskursen pr. omsatte
aksje har vært 30,25 kroner i 2010.
Ved utgangen av året hadde selskapet 2.452 aksjonærer, en
nedgang på 24 fra året før. Selskapets største aksjonær er
Edda Media med en eierandel på 31,5 %.

årsberetning

ORGANISASJON OG MILJØ
Styret vurderer det generelle arbeidsmiljøet som godt.
Antall årsverk pr. 31.12.10 er 108,3 mot 109,5 pr. 31.12.09.
Turnover utgjør 6,0 %.
Sykefraværet var på 8,0 %, mot 8,7 % i 2009. Sykefraværet
skyldes i all hovedsak langtidssykmeldinger. Fravær over 16 dager utgjorde 6,8 %, mot 6,9 % i 2009. Langtidsfravær ut over
tre måneder utgjorde 5,9 %. I 2010 er det jobbet systematisk
med å redusere sykefraværet. Selskapet er IA-bedrift, og det er
tett dialog med NAVs arbeidslivssenter og Hjelp24. Det er ikke
avdekket forhold som skulle tilsi at sykefraværet skyldes forhold
på arbeidsplassen.
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 arbeidsmiljø 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 116 ansatte er 61 kvinner og 55 menn. Selskapets
ledergruppe består av tre kvinner og fem menn. Det er ingen
kjønnsbestemt forskjell i lønns- og arbeidsbetingelser. Av styrets
åtte faste medlemmer er fire kvinner. Det arbeides aktivt med
å opprettholde kjønnsbalanse 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 rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.
Det skal heller ikke forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstagere med nedsatt funksjons-

evne jobbes det med individuell tilrettelegging.
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 § 6-16 a utarbeidet
en erklæring om lederlønnsfastsettelse i selskapet, herunder
retningslinjer for slik fastsettelse. Erklæringen følger vedlagt
innkalling til generalforsamling.
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Konsernet Asker og Bærums Budstikke vil i 2011 fortsette
arbeidet for å bevare og utvikle våre posisjoner i reklame- og
lesermarkedet.
Reklamemarkedets utvikling er fortsatt usikker, men forventes
positiv for 2011. Selskapet vil kombinere økt fokus på vekst
med fortsatt fokus på en nøktern kostnadsutvikling og effektiv
ressursutnyttelse.
Selskapet vil også gjennomføre en vesentlig produktutvikling
både av Budstikka og Budstikka.no i henhold til strategien om
å utvikle to likeverdige kanaler, samt for Tjenestetorget.no.
Produktutvikling i et mediehus er en kontinuerlig prosess,
som videreføres løpende gjennom året. Selskapet vil
fortsatt ha et sterkt fokus på forretningsutvikling, prosjekter
og utvikling av digitale forretningsmodeller for å sikre
fremtidig vekst for selskapet.

Kristin Røhne
Styremedlem

Kaci Kullmann Five
Nestleder

Ingjerd Blekeli Spiten
Styremedlem

Karl Gunnar Opdal
Styremedlem

Per Erik Hagen
Styremedlem

2010
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Lasse Gimnes
Styremedlem

Nina Karlsen
Styremedlem

Terje Tandberg
Administrerende direktør
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markedsverdi
ligningsverdi

Billingstad, 10. februar 2011
I styret for Asker og Bærums Budstikke ASA

Kaare Frydenberg
Styreleder

2009
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styret

Nina Karlsen (38)
Salgsjef.
Ansattes representant.
Styremedlem i to år.
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Karl Gunnar Opdal (48)
Siviløkonom MBA.
Konsernsjef i
Edda Media AS.
Styremedlem i 11 år.
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Kristin Røhne (38)
Jurist.
Politiadvokat i
Asker og Bærum.
Styremedlem i ett år.

Kaare Frydenberg (60)
Styreleder.
Siviløkonom.
Partner i
Saga Management AS
Styremedlem i fem år
(fire år som leder).

Per Erik Hagen (54)
Journalist.
Ansattes representant.
Styremedlem i fem år.

styret

FOTO: JOHANNE TORSETH

Lars Omdal (47)
Typograf.
Ansattes representant,
observatør.
Styremedlem i to år .

Lasse Gimnes (45)
Cand. Polit.
Kommunikasjonsrådgiver
og daglig leder
i GimCom AS.
Styremedlem i ett år.

Ingjerd Blekeli Spiten (38)
Siviløkonom.
Divisjonsdirektør
eBusiness i DnBNOR.
Styremedlem i fire år.

Kaci Kullmann Five (59)
Selvstendig
næringsdrivende.
Styremedlem i 12 år.
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månedens bilde desember

Desember:
Asker-svømmernes juleavslutning i Landøya bad.
FOTO: TORE GURIBY
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resultatregnskap

resultatregnskap
Alle tall i hele tusen
KONSERNET
2010
IFRS

MORSELSKAPET
NOTE

100 646

DRIFTSINNTEKTER

Annonser

2010
IFRS

2009
IFRS

100 646

100 114

61 180

Opplag

61 180

59 118

11 361

Distribusjon av reklameinnstikk

11 361

9 735

8 302

Tjenestetorget AS

1 979

Leieinntekter av fast eiendom

0

0

43

1 227

3 692

Diverse andre driftsinntekter

3 724

4 267

176 954

174 461

Varekostnad

16 515

27 064

Lønnskostnad

77 972

82 021

Sum driftsinntekter

187 160

DRIFTSKOSTNADER
16 571
80 332

10,12

4 772

3

Avskrivning

3 874

5 952

58 504

13

Annen driftskostnad

55 492

48 715

Sum driftskostnader

153 853

163 752

14

Driftsresultat

23 101

10 709

160 179
26 982

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

1 914

Renteinntekter

2 522

2 797

1 007

Aksjeutbytte

1 007

931

10 003

17 392

-532

-441

10 003

Gevinst av verdipapirer

-535

Annen finanskostnad

12 389

Finansresultat

13 000

20 679

39 370

Resultat før skattekostnad

36 101

31 388

6 805
32 565
336

11

Skattekostnad
Årsresultat

5 889

8 227

30 212

23 161

24 250

19 400

Minoritetsandel av årsresultatet

OPPLYSNINGER OM:

Avsatt til utbytte

Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av 22.12.06
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Alle tall i hele tusen
KONSERNET
2010
IFRS

EIENDELER
NOTE

ANLEGGSMIDLER

MORSELSKAPET
2010
IFRS

2009
IFRS

0

0

Immaterielle verdier
30

3

Forskning og utvikling

6 648

3

Goodwill

0

0

0

11

Utsatt skattefordel

4 837

0

Sum immaterielle verdier

4 837

0

5 951

45 637

6 678

Varige driftsmidler
44 953

3

20 018

3

64 971

Faste eiendommer
Maskiner, inventar og transportmidler
Sum varige driftsmidler

18 571

21 324

24 522

66 961

7 394

345

0

0

Finansielle anleggsmidler
0

4

71
621

Investering i datterselskap
Investering i aksjer og andeler

5

692

Andre fordringer

621

645

8 015

990

37 374

67 951

Kundefordringer

18 779

16 974

Fordringer på datterselskaper

27 901

0

Sum finansielle anleggsmidler

72 341

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

Fordringer
19 829

6

0
1 905

Andre fordringer

1 693

5 097

21 734

Sum fordringer

48 373

22 071

Markedsbaserte verdipapirer

142 390

133 264

Sum investeringer

142 390

133 264

Investeringer
142 390

7

142 390

Sum bankinnskudd

24 199

28 540

189 942

25 818

8

Sum omløpsmidler

214 962

183 875

262 283

SUM EIENDELER

252 336

251 826

Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av 22.12.06.
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balanse
Alle tall i hele tusen
KONSERNET
2010
IFRS

MORSELSKAPET

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

EGENKAPITAL

2010
IFRS

2009
IFRS

Aksjekapital

9 700

9 700

Overkursfond

28 392

2 400

Fond for urealiserte gevinster

43 461

65 106

Annen egenkapital

76 501

76 360

158 054

153 566

23 041

28 039

Innskutt egenkapital
9 700

9

28 392

Opptjent egenkapital
69 453
52 527
336
160 408

Minoritetsandel av egenkapital
2

Sum egenkapital

GJELD

Avsetninger for forpliktelser
23 041

10

Pensjonsforpliktelser

5 535

11

Utsatt skatt

28 576

0

Sum avsetninger for forpliktelser

23 041

5 168
33 207

Kortsiktig gjeld
7 204
6 724

11

9 969

Leverandørgjeld

6 878

7 267

Betalbar skatt

5 688

4 224

9 595

8 744

24 250

Skyldig offentlige avgifter
Avsatt utbytte

24 250

19 400

14 739

Forskuddsbetalt abonnement

14 739

14 696

10 413

Annen kortsiktig gjeld

10 091

10 722

73 299

Sum kortsiktig gjeld

71 241

65 053

101 875

Sum gjeld

94 282

98 260

252 336

251 826

262 283

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

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

Billingstad, 10. februar 2011
I styret for Asker og Bærums Budstikke ASA

Kaare Frydenberg
Styreleder

Kristin Røhne
Styremedlem

Kaci Kullmann Five
Nestleder

Ingjerd Blekeli Spiten
Styremedlem

Karl Gunnar Opdal
Styremedlem

Per Erik Hagen
Styremedlem

Nina Karlsen
Styremedlem

Lasse Gimnes
Styremedlem

Terje Tandberg
Administrerende direktør
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kontantstrømoppstilling

kontantstrømoppstilling
Alle tall i hele tusen
KONSERNET

MORSELSKAPET

2010
IFRS

2010
IFRS

2009
IFRS

Resultat før skattekostnad

36 101

31 388

-4 024

Periodens betalte skatt

-3 902

-6 218

4 772

Ordinære avskrivninger

3 874

5 952

-217

-237

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

39 370

-217

Tap ved salg av anleggsmidler

-6 494

Effekt av pensjonskostnad

-6 494

-1 009

-2 070

Endring i kundefordringer

-1 763

4 801

-27 901

0

0
-269

Endring i fordring på datterselskaper
Endring i leverandørgjeld

-388

1 487

3 608

-10 342

Gevinst på salg av aksjer og andre verdipapirer

-9 372

-16 770

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-6 454

9 052

29 159

0

3 849

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-9 372
25 545

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

0

Overføring av eiendommer til datterselskaper

296

Innbetalinger ved salg av varige driftmidler

296

486

-2 851

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-1 200

-2 282

25

Innbetalinger på langsiktige lånefordringer

25

41

-7 049
42 956
-42 696
-9 319

Utbetaling ved investering i datterselskap

-7 049

-345

Innbetalinger ved salg av aksjer og andre verdipapirer

42 956

95 948

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andre verdipapirer

-42 696

-142 192

21 491

-48 344

-364

0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

30

-364

Kjøp av egne aksjer

386

Salg av egne aksjer

386

0

-19 770

Utbetalinger av utbytte

-19 400

-48 500

-19 748

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-19 378

-48 500

-3 522

Netto endring i likvider

-4 341

-87 792

29 340

Beholdning av likvider 01.01

28 540

116 332

25 818

Beholdning av likvider 31.12

24 199

28 540
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Alle beløp i hele tusen kr.

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Salgsinntekter

Årsregnskapet for 2010 er avlagt etter 2006-forskriften om forenklet IFRS
(forIFRS). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt av EU,
med unntak for utbytte, mens noteopplysningene følger av regnskapsloven.

Aksjer i datterselskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed
bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi,
normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen.

Følgende selskaper inngår i konsernet pr. 31.12.:
Mor og datterselskaper
Asker og Bærums Budstikke ASA (morselskap)
Billingstadsletta 17 AS
Budstikkagården AS
Tjenestetorget AS

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.
Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine
produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke
kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er
sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden.
Erfaringstall brukes som grunnlag for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og reklamasjoner på salgstidspunktet. Tjenester
inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter
Eierandel
100 %
100 %
67 %

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler.
Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler.
Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag
på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Avsatt utbytte klassifiseres som gjeld.

Aksjer i datterselskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper i
selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse,
eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av
opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost.
Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året
som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.

Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført
til konsernet (oppkjøpstidspunktet).
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om
konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og
mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på
morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare
eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som
kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen
som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives ikke, men
nedskrives til virkelig verdi hvis den er lavere enn bokført verdi.

Fordringer	
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering
av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige
tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at
kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering,
og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at
kundefordringer må nedskrives.
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp
til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av
forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering
når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til
tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Kortsiktige plasseringer
Markedsbaserte verdipapirer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.
Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives
lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved
endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid («knekkpunktmetoden»). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
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løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom
vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets
stand ved kjøpet.
Leide (leasede) driftsmidler balanseføres ikke som driftsmidler da
leiekontrakten ikke anses som finansiell.

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid.
Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer
i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den
største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Estimatavvik føres mot egenkapitalen.

Skatt
Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til
nominelt gjeldsbeløp.

Pensjoner
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert
gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen.
Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner.

Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap.
Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene
er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle
forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den
grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.
Ytelsesplaner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk
er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling
som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt
avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte
ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik
og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk
av en lineær opptjeningsmetode.
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Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode
er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende
forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med
antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.
Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i
datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis
konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis
konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og
andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato
kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

noter

Note 2 – Egenkapital
MORSELSKAPET
Egenkapital pr. 01.01.10
Årets resultat
Kjøp og salg av egne aksjer
Aktuarielt tap på pensjonsforpliktelse
Avsatt til utbytte
Endring i forbindelse med fisjon
Egenkapital pr. 31.12.10

Aksjekapital

Overkursfond

Fond for urealiserte
gevinster

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

9 700

2 400

65 106
4 347

76 360
25 865
22
-1 496
-24 250

9 700

25 992
28 392

-25 992
43 461

153 566
30 212
22
-1 496
-24 250
0
158 054

76 501

Selskapet eier ingen egne aksjer pr. 31.12.10. Det er kjøpt og solgt 12 875 egne aksjer i 2010. Disse aksjene er kjøpt til 364 og solgt for 386.
Aksjene er benyttet i forbindelse med aksjeprogrammer for alle ansatte.
KONSERNET
Egenkapital pr. 01.01.10
Årets resultat
Kjøp og salg av egne aksjer
Aktuarielt tap på pensjonsforpliktelse
Avsatt til utbytte
Endring i forbindelse med fisjon
Egenkapital pr. 31.12.10
Herav minoritetsandel

Aksjekapital

Overkursfond

Fond for
urealiserte
gevinster

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

9 700

2 400

65 106
4 347

9 700

25 992
28 392

76 360
28 219
22
-1 496
-24 250
-25 992
52 863
336

153 566
32 566
22
-1 496
-24 250
0
160 408
336

69 453
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Note 3 – Varige driftsmidler og immaterielle verdier
MORSELSKAPET

Eiendommer til
eget bruk

Investeringseiendommer

Maskiner og
inventar

Sum varige
driftsmidler

34 353
35 000
0
-69 353
0
0
0
0
0

4 116
5 500
0
-3 664
0
5 952
0
5 952
0

49 846
0
1 200
0
-677
50 369
31 799
18 572
3 874

88 315
40 500
1 200
-73 017
-677
56 321
31 799
24 522
3 874

Anskaffelseskost pr 01.01.10
Oppskrivning eiendommer - overgang til IFRS pr. 01.01.06
Tilgang kjøpte driftsmidler
Fisjon av eiendeler til datterselskap
Avgang driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.10
Akkumulerte avskrivninger 31.12.10
Bokført verdi pr. 31.12.10
Årets avskrivninger
Leieperiode

Årlig leie

Nominelt

Nåverdi

Biler
Bygninger

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

1-2 år
3 år

712
3 375

1 068
10 125

941
8 393

KONSERN

Immaterielle
eiendeler

Eiendommer til
eget bruk

Investeringseiendommer

Maskiner og
inventar

Sum varige
driftsmidler

48

34 353
35 000
0

48
18
30
10

69 353
33 852
35 501
684

4 116
5 500
0
0
9 616
164
9 452
0

49 846
0
2 852
-677
52 020
32 002
20 019
4 078

88 363
40 500
2 852
-677
131 037
66 036
65 001
4 772

Anskaffelseskost pr 01.01.10
Oppskrivning eiendommer - overgang til IFRS pr. 01.01.06
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.10
Akkumulerte avskrivninger 31.12.10
Bokført verdi pr. 31.12.10
Årets avskrivninger

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
Maskiner og inventar
Tomter
Immaterielle eiendeler

20-50 år
4-10 år
5 år

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

Leieperiode

Årlig leie

Nominelt

Nåverdi

Biler

1-2 år

712

1 068

941
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Note 4 – Datterselskap
Firma

Anskaff. tidspunkt

Forretn.kontor

Eierandel

Stemmeandel

15.08.09
15.08.09
01.01.10

Asker
Asker
Asker

100 %
100 %
67 %

100 %
100 %
67 %

Billingstadsletta 17 AS
Budstikkagården AS
Tjenestetorget AS

Verdi i selskapsregnskapet
Billingstadsletta 17 AS
Budstikkagården AS
Tjenestetorget AS

Aksjekapital

Antall aksjer

EK i datter

Resultat i datter

Bokført verdi

100
100
117

100
100
117

1 272
277
1 551

1 172
177
1 005

100
100
7 194

Note 5 – Andre fordringer	
54 ansatte har lån i selskapet på tilsammen 456. Lån med varighet over ett år er sikret med pant. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene.
I tillegg er det ytet lån til daglig leder på 165 til markedsrente med en fremtidig nedbetaling over åtte år. Lånet er sikret med pant i fast eiendom.

Note 6 – Kortsiktige fordringer
Kundefordringer morselskapet
Utestående hos mediesamkjøringer
Direkte kunder
Sum

2010

2009

9 360
9 419
18 779

7 498
9 476
16 974

Note 7 – Markedsbaserte verdipapirer
Polaris Media (931 106 aksjer)
Øvrige norske aksjer
Norske aksjefond
Utenlandske aksjefond
Sum aksjer og aksjefond

Anskaffelseskost

Markedsverdi

4 423
147
11 044
22 200
37 814

21 453
147
21 223
32 946
75 769

Norske pengemarkedsfond
19 103
19 930
Norske obligasjonsfond
27 566
27 679
Utenlandske obligasjonsfond
15 886
19 012
Sum rentefond
62 555
66 621
SUM markedsbaserte verdipapirer
100 369
142 390
		

Periodens resultatførte verdiendringer på verdipapirer utgjør 4 347. Verdiendringen er ført mot fond for urealiserte gevinster.

Note 8 – Bankinnskudd
Beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Av innestående på bank er 3 352 bundne skattetrekksmidler for morselskapet og 3 452 for konsernet.
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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. 31.12.10.
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.10:
Edda Media AS
Røhnegruppen AS
Vicama AS
Rafens Holding AS
Amble Investment AS
Johs. Hansen Rederi AS
Skogan Gård AS
Brif AS
Ola Kaupang AS
Lina Synnøve Anchersen
Stiftelsen M. Blikstads stipendiefond
Ojaf AS
Ola Rustad AS
Kommunikasjon AS
Kavi AS
Løvli AS
Lyche, Thomas Leif
Inger Mustad Steen
Anne Marie Ulrichsen
Yvonne Skjulestad
Sum
Øvrige
Totalt antall aksjer

Antall

Eierandel

3 051 825
305 454
299 850
279 986
208 302
181 602
172 420
166 161
156 269
124 320
114 180
89 331
82 401
72 720
63 099
55 230
52 343
51 600
47 358
42 060
5 616 511
4 083 489
9 700 000

31,5 %
3,1 %
3,1 %
2,9 %
2,1 %
1,9 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,3 %
1,2 %
0,9 %
0,8 %
0,7 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
57,9 %
42,1 %
100,0 %

Aksjer som eies av styrets medlemmer, daglig leder og ledende ansatte. Inkluderer personlig nærstående.

Kaare Frydenberg
Kaci Kullmann Five
Ingjerd Blekeli Spiten
Per Erik Hagen
Nina Karlsen
Andreas Gjølme
Anders Wetting
Mari Espelin
Dag Otter Johansen
Terje Tandberg
Totalt antall aksjer
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styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
ansvarlig redaktør
sjef prosjekt/forretningsutvikling
økonomidirektør
redaktør
administrerende direktør
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Antall
8 000
9 077
1 200
3 603
876
8 020
3 791
1 867
3 199
250
39 883

noter

Note 10 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningene
omfatter i alt 146 personer, herav 89 personer tilknyttet innskuddspensjon og 57 den lukkede ytelesebaserte ordningen.
Noteopplysninger knyttet til lukket ytelsesbasert ordning og usikrede pensjonsforpliktelser:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arb.giv.avg.
Reduksjon for forpliktelsen gammel AFP
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Årets netto pensjonskostnad

2010
3 601
-4 675
4 013
-3 466
-527

2009
4 444
0
4 531
-3 960
5 015

Pensjonsforpliktelser sikrede ordninger
Pensjonsforpliktelser usikrede ordninger
Sum pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Netto pensjonsforpliktelse

2010
84 329
14 363
98 692
-75 651
23 041

2009
79 406
19 964
99 370
-71 331
28 039

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning pensjonsmidler
Forventet lønnsregulering
G-regulering
Pensjonsøkning

2010
4,00 %
5,40 %
3,75 %
3,75 %
1,30 %

2009
4,40 %
5,60 %
4,00 %
4,00 %
1,30 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
Beregning av pensjonsforpliktelsene pr. 31.12.10 er basert på forutsetninger i kolonnen for 2010, mens pensjonskostnaden for 2010 er basert på forutsetningene i kolonne 2009. 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 2010 innbetalt og kostnadsført 2 181 inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Storebrand.
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Note 11 – Skatt
Oversikt over midlertidige forskjeller som kan utlignes:
MORSELSKAPET

Varige driftsmidler
Gevinst- og tapskonto
Urealiserte gevinster verdipapir er
Pensjoner
Sum skattereduserende forskjeller
Utsatt skatt/skattefordel i balansen
Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
For mye avsatt skatt forrige år
Sum skattekostnad
Forklaring til årets skattekostnad:
28 % skatt av resultat før skatt
Permanente forskjeller (28%)
For mye avsatt skatt forrige år
Beregnet skattekostnad

KONSERNET

2010
4 362
924
1 289
-23 849
-17 274
-4 837

2009
41 384
1 155
3 957
-28 039
18 457
5 168

2010
41 405
924
1 289
-23 849
19 769
5 535

36 101
-13 921
-1 864
20 316

31 388
-2 004
-14 298
15 086

39 370
-13 921
-1 434
24 015

5 688
522
-322
5 888

4 224
4 003
8 227

6 724
402
-322
6 805

10 108
-3 898
-322
5 888

8 789
-561
8 228

11 024
-3 898
-322
6 805

Skatteprosenten av det regnskapsmessige resultatet utgjør 15,2 som er lavere enn skattesatsen. Det skyldes vesentlig aksjeinvesteringer fritatt for skatt på resultatet.

Note 12 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser
MORSELSKAPET

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser (inkl. refusjon sykelønn)
Sum lønnskostnader

2010
70 197
9 994
273
-2 492
77 972

2009
69 604
9 612
5 409
-2 604
82 021

KONSERNET

2010
72 296
10 194
288
-2 446
80 332

Pensjonskostnader for 2010 er redusert med en engangseffekt på 3 867 vedrørende overgang fra gammel til ny AFP-ordning.
Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 108 for morselskapet og 110 for konsernet.
MORSELSKAPET

Ytelser til ledende personer
Administrerende direktør
Ansvarlig redaktør
Styreleder
6 styremedlemmer á 70, 1 observatør á 60

Lønn/honorar
1499
1614
180
480

KONSERNET

Pensjonskostnader
160
182

Andre ytelser
138
188

Lønn/honorar
2 334

Pensjonskost
167

Andre ytelser
142

Selskapet har ingen øvrige forpliktelser overfor daglig leder eller styret.

Revisor
Revisjonshonorar er i 2010 kostnadsført med 260 for morselskapet og 288 for konsernet,mens rådgivning i regnskapsspørsmål er kostnadsført
med 44 for morselskapet og 44 for konsernet. Beløpene er uten merverdiavgift.

38

asker og bærums budstikke asa – Årsrapport 2010

NOTER

Note 13 – Annen driftskostnad
MORSELSKAPET

2010
Avisdistribusjon og øvrige transportkostnader
25 336
Salgs- og reklamekostnader
11 109
Utstyr, reparasjon og vedlikehold
5 096
Diverse administrasjonskostnader
8 957
Eiendomskostnader
5 034
Tap på fordringer
-39
Sum annen driftskostnad
55 492
								

2009
23 366
11 532
4 545
6 926
1 636
710
48 715

KONSERNET

2010
25 398
15 396
5 707
5 305
6 292
406
58 504

Note 14 – Virksomhetsområder
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat

Morselskapet
176 954
153 853
23 101
13 000
36 101
5 889
30 212

Billingstadsletta 17 AS
5 511
3 307
2 204
-576
1 628
456
1 172

Budstikkagården AS
415
119
296
-50
246
69
177

Tjenestetorget AS
8 302
6 921
1 381
15
1 396
391
1 005

Note 15 – Omorganisering/fisjon
Morselskapet fisjonerte eiendommene Billingstadsletta 17 og Budstikkagården med regnskapsmessig virkning 01.01.2010. Fisjonen ble gjennomført ved at
det ble opprettet et eget selskap med samme eierstruktur som i morselskapet. Eiendommene ble deretter overdratt til de heleide datterselskapene
Billingstadsletta 17 AS og Budstikkagården AS. Vederlaget utgjør den bokførte verdien på eiendommene redusert med utsattt skatt. Fisjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.
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