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fremtiden er lokal – i alle kanaler
Behovet for å orientere seg lokalt er sterkere enn
noen gang. Budstikka når to av tre innbyggere i Asker
og Bærum gjennom en eller flere kanaler hver dag.
Budstikkas ansvarlige redaktør ANDREAS GJØLME,
administrerende direktør TERJE TANDBERG
og styreleder KAARE FRYDENBERG.
INTERVJUET AV MORTEN GISLE JOHNSEN
FOTO: KNUT BJERKE

Budstikka holder på leserne. Papiravisen er
fortsatt den desidert mest brukte kanalen med
71.000 lesere hver dag. Antall lesere på nett ligger
stabilt rundt 30.000. Disse oppløftende tallene ble
lagt frem under Mediebedriftenes Landsforenings
(MBL) presentasjon av opplagstallene for 2011.
Solide lesertall til tross, Budstikkas opplag er gått
ned de siste årene.
GJØLME: - Vi liker ikke avskallingen.
Men samtidig ser vi at de som ikke er med oss
lenger på papir, følger oss på nettet. Så behovet for
å orientere seg lokalt er sterkere en noen gang.
Vår leveranse til befolkningen er lokalt innhold, og
her opplever jeg at vi står sterkere enn noen gang.
- Du feller ingen dødsdom over avisen?
- Overhodet ikke. Vi ser tegn til at flere
beholder, og enkelte vender tilbake til avisen.
Fremtiden blir en miks mellom papir, dataskjermer, lesebrett og mobiltelefoner.
Vi tror ikke på noe enten–eller, men søker en fin
balanse mellom den daglige papirutgaven med
viktige nyheter og bakgrunnsstoff – og nettet,
som løpende oppdaterer oss om alt som skjer
i Asker og Bærum.
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REDIGERT VIRKELIGHET
Vi dynges ned av informasjon i en stadig mer
kompleks verden. Behovet er stort – og økende –
for at noen med troverdighet og tillit samler trådene for lokalbefolkningen, mener sjefredaktøren.
- Det vil alltid være behov for en redigert virkelighet. Det viser blant annet nettavisenes opplagt
sterke posisjon. Skjer det noe vesentlig i Asker og
Bærum, fyker lesertallene i været. Likeså for VG og
andre nasjonale nettaviser, når begivenheten er
stor nok. Vi venner oss til å bruke nettet.
- Du frykter ikke at nettets mange fragmentariske
tilbud vil møllspise nettavisen over tid?
- Nei. Budstikka har en sterk merkevare, og
Budstikka.no er nettstedet som befolkningen
henvender seg til for å være oppdatert. Hele tiden.
- Hva tenker du om fremveksten av Facebook og
andre sosiale medier?
- At dette er veldig spennende og utfordrende.
De sosiale mediene gjør det lett for folk å engasjere seg, også lokalt. Ha meninger, drøfte og
debattere. Denne interessen må Budstikka ta vare
på – og selv bli midtpunktet i, både i meningsutvekslingene og informasjonsflyten.
Mens antall brukere øker på nett og mobil, er
det fortsatt papiravisen som bærer medieøkonomien. En samlet bransje jakter på en ny og bærekraftig forretningsmodell til å fange det digitale
inntektspotensialet.
- Går det fort nok fra papirpenger
til digitale penger?
TANDBERG: - Jeg kan ikke svare «ja» på det
spørsmålet så lenge vi og bransjen ikke har lykkes
i å utvikle digital brukerbetaling – det vil si en

FREMTIDEN ER LOKAL

betalingsmodell på nett som leserne aksepterer
og tar i bruk i bred skala. Uten betalingsvilje for
god nettjournalistikk og -innhold, vil de digitale
inntektene halte.

mønsteret blant lesere og annonsører.
De elektronisk baserte inntektene utgjorde 12
prosent av Budstikkas samlede inntekter i fjor.
En hovedutfordring er å utvikle så gode digitale
produkter at de i løpet av få år står for minst
20 prosent, mener styrelederen.

BØLGER OG STRØMMER
Fremtidens brukerbetaling vil bli tilpasset de
digitale plattformene og brukermønsteret der
– i motsetning til tradisjonelle abonnementsmodeller på papir. Budstikka vil bruke mye
tid på arbeidet med digital brukerbetaling fremover.
- Mediebransjen utfordres av konjunkturmessige og strukturelle utfordringer.
Kan du si litt om sammenhengen?
FRYDENBERG:
- Bransjen, spesielt
den annonsebaserte
delen, vil alltid være
konjunkturfølsom. Jo
større andel rubrikkannonser, jo mer følsom. Jeg
ser konjunktursvingninger som
de små bølgene på overflaten – uansett
hvor brå svingningene er.
Strukturendringene er de kraftige havstrømmene, og den endringen vi er inne i nå springer
tilbake til 90-årene hvor digitaliseringen av
medieproduktene for alvor ble introdusert.

KREVER VEKST
Budstikka søker vekst og flere ben å stå på.
Det er en forutsetning for å få tilstrekkelig fart og
tyngde i utviklingen.
- Skal veksten skje via oppkjøp eller
egenutvikling?
TANDBERG:
- Her finnes
det ikke noe
enten–eller,
men både–og.
Vi må evne både
å utvikle eksisterende produkter, drive
knoppskyting og egen
utvikling av nye
produkter
– og kjøpe
virksomheter når
det er hensiktsmessig.

- Men snakker
vi topplinjevekst
for enhver pris?
- Intet nytt i dagens situasjon, altså?
FRYDENBERG:
- Alt skjer stadig raskere og kommer mer til ut- Jeg tror
trykk nå, men sannheten er at mevekst er
diene de siste 15 år har befunnet
en forutseg i en strukturendring vi fortsatt
«Behovet for å orientere
setning for å lykkes både med
strever med å tilpasse oss. Det kan
seg lokalt er sterkere enn
utvikling og økonomiske resulmed en viss rett hevdes at mediene
noen gang»
tater. Vekst gir grunnlag for nye
har hatt lenger tid på å tilpasse seg
Ansvarlig redaktør
satsinger, som igjen gir grunnlag
strukturelle endringer enn det som
Andreas Gjølme
for at vi mennesker kan utvikle oss
er forunt de fleste bransjer.
videre. Men, det alt overveiende av
veksten må være lønnsom. Vi kan nok tillate oss et
- Hvor plasserer du Budstikka i dette bildet?
og annet feiltrinn, men de må ikke være for store.
- Vi har to fortrinn fremfor mange av konkurOg de må korrigeres raskt.
rentene: Vi er et mediehus med sterke bånd til
lokale lesere og lokalt næringsliv. Dernest har
- Er mediebransjen inne i en bølgedal, eller må vi
vi i lang tid evnet å levere gode økonomiske
venne oss til permanent lavere marginer?
resultater. Det betyr at vi både har kunnet hegne
TANDBERG: - Bransjen har tradisjonelt vært et
om vår uavhengighet, og har frihetsgrader til de
treffsikkert konjunkturbarometer. Når det går godt
nødvendige omstillinger. Hovedutfordringen
for næringslivet og handelsstanden, går det godt
er at mediehusets inntektsside i for liten grad
for mediebransjen. Og omvendt.
speiler den digitale virkeligheten og forbruks-
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For mediehusene ser vi nå en tilleggseffekt av
strukturell art. Avisenes fallende opplagstrend
svekker opplagsinntektene, og det vil over tid
også resultere i en svekket annonseutvikling i
avis. Denne effekten vil påvirke marginene
våre inntil vi klarer å utvikle tilfredsstillende digitale inntekter. Lykkes vi med å
omstrukturere virksomheten og tilpasse
kostnadene til denne nye virkeligheten,
er det imidlertid ingen grunn til å legge
oss på lavere marginer i et lengre
tidsperspektiv.
Styrets leder tror heller ikke
at de gode tidene i mediebransjen er over for godt.
FRYDENBERG: - Nye generasjoner vil også helt sikkert
få sine gylne år. Men jeg tror
de må arbeide mye smartere
enn det vi i etterkrigsgenerasjonen har sluppet unna med.
Dog, hever vi blikket litt ut over vår
hjemlige andedam, Asker og Bærum,
må det erkjennes at vi med vår livsstandard
har det langt bedre enn alle andre på
denne kloden.
- Er det mer viktig med «riktige» eiere
i omstillingstider enn ellers?
- For meg er en riktig eier en som legger
til rette for utvikling på en måte som harmonerer
med virksomhetens samfunnsoppdrag og verdisett. Det vil alltid være viktig. Omstillingstider er
for meg et misvisende begrep, for det gir inntrykk
av at omstilling er noe som «går over». Etter min
oppfatning gjør det ikke det: Omstilling er en
varig tilstand, og kravet til omstillingshastighet
er økende. Det vil det fortsette med å være i all
overskuelig fremtid.

HENDELSER OG EGNE NYHETER
Det er medarbeiderne i Budstikka Media som
skal skape den veksten og utviklingen mediehuset
trenger.
- Finnes det noen røde tråder i den produktutviklingen som skjer på nettet og i avisen?
GJØLME: - Selvsagt. Budstikka på papir er ikke
lenger hovedformidler av hendelsesnyheter.
For avisen dreier det seg i stor grad om å frembringe nyheter som ikke ligger i overflaten, som er
viktige. Vi kaller dem egenutviklede nyheter.
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I tillegg legger vi vekt på å være midtpunktet for
lokal meningsbrytning. Vi ønsker at avisen har
posisjon som Asker og Bærums viktigste talerstol.
- La meg også minne om personaliastoffet, det
er virkelig limet mellom leserne og Budstikka.
Vi er også stolte over å gi leserne våre noe
ekstraordinært i helgene. Vi kaller det PLUSS
– et stoffområde som skal gi en god helgeopplevelse og inspirere både til bruk av marka,
fjorden og kasserollene på kjøkkenet.
Ingen kan gjøre det bedre en Budstikka.
- Men på nettet gjelder det andre
redaksjonelle spilleregler?
- Ja. Budstikka.no skal være
først ute med alt av hendelser.
En viktig styrke er at nyhetshistoriene kan fortelles
med flere bilder og video
innslag. Nettet blir en
miks av ord,

«Uten betalingsvilje for
god nettjournalistikk og
-innhold, vil de digitale
inntektene halte»
Administrerende direktør
Terje Tandberg
bilder,
film og lyd.
Vi ser nå at brukerne ønsker disse virkemidlene.
I tillegg skal Budstikka.no guide brukerne til
distriktets mangfoldige tilbud. Og ikke minst,
inspirere til bruk av marka og fjorden. LYST er en
slik satsning. Vi inviterer folk til å stelle pent med
helsen, trimme og spise sunt. En limtype mange
synes å sette pris på.

I GLASSKULEN
Til grunn for produktutviklingen ligger scenariene.
Tandberg har sitt fremtidsbilde av
Budstikka Media i 2020:
TANDBERG: - Budstikka utgir da fortsatt en sterk
avis som du kan abonnere på via alle plattformer:
Papir, pc, mobil, nettbrett og nye plattformer som
måtte komme. Og vi har fortsatt et åpent nettsted,

FREMTIDEN ER LOKAL

Budstikka.no hvor halvparten av befolkningen er
innom daglig for å få med seg det viktigste som
skjer av lokale hendelsesnyheter.
- Hva med betaling på nett?
- Det har løst seg. I tilknytning til Budstikka.no
har vi et eget nettsted for dybde- og spesialinnhold
som leserne betaler for. Dette stoffet er knyttet
sterkt opp mot avisens digitale abonnementsutgave.
Vi har også noen kommersielle nisjenettsteder
som dekker ulike interesseområder.
Tjenestetorget og Ekstrahjelp, som vi er i ferd med
å utvikle i dag, er to eksempler på dette.
- Når krysser nettets brukertall og avisens
lesertall hverandre?
- Gjerne i løpet av to-tre år, så lenge det skyldes
at nettet vokser og avisen ikke faller!
- Finnes det nok endringsevne i en organisasjon
som stort sett har levert det samme i snart 113 år?
- Ja, både evne og vilje. Men Budstikka og
mediebransjen er full av tradisjoner og
erfaring som følge av vår lange historie.
Det er ofte en styrke, men når det gjelder
omstilling, kan det også være en svakhet.
Noen ganger tar det for lang tid
og krever for omfattende
prosesser å lande helt

«Vekst er en forutsetning
for å lykkes både
med utvikling og
økonomiske resultater».
Styreleder
Kaare Frydenberg
nødvendige forandringer i
organisasjonen. Da risikerer vi
å komme på etterskudd.
Overgangen fra stabil drift til
endringsledelse utfordrer alle
ledd i organisasjonen.
FRYDENBERG: - Det er kun to ting
vi kan være helt sikre på: Status quo er
umulig, og det blir aldri helt slik som vi
planlegger og budsjetterer for.
Dette stiller krav til kontinuerlige
endringer, fleksibilitet, handlekraft,
nytenkning og fremfor alt: Et intenst
ønske om hele tiden å utvikle både seg
selv og bedriften til noe som er bedre
i morgen enn det var i går.

Den delen av mediebransjen som har fokusert
på papiravisen alene har lenge vært preget av
konservative holdninger i måten både å finne frem
til og til å formidle stoff på. Ja, dette bildet utfordres
i våre dager kraftig.

ENTUSIASME OG PATRIOTISME
Kunnskapsdynamikk er trolig Budstikkas
mest kritiske suksessfaktor.
- Hva er kjernekompetansen i et mediehus som
skal videreutvikle sin posisjon og produkter?
GJØLME: - Kjernekompetansen er journalistikk
og salg. Deretter starter og slutter det med lokal
entusiasme og en god dose patriotisme. Og så må
vi ha medarbeidere som behersker flere formidlingsformer. Skriftlig som muntlig, foto som film.
En ny yrkesgruppe er på vei inn i mediehusene:
Interaksjonsdesignerne. De gir historier regi og
innhold, morgendagens redigerere!
I Budstikka jobbes det nå fullt ut multimedialt.
Det leveres flittig og profesjonelt både til
papiravis og nettavis.
- Er det fortsatt rom for Budstikka, vi klemmes
ikke flate mellom Oslo og Drammen?
- Det er åpenbart greit med geografiske
begrensninger når vi snart er 200.000
innbyggere i Asker og Bærum.
Det gir virkelig rom for utvikling.
Vi registrerer stadig mer bruk av
egne arenaer. Livene leves her.
Enten det dreier seg om
kultur- eller idrettsopplevelser, handel, arbeid
eller fristunden på en av
våre mange gode
restauranter,
så leter vi og
finner svar
i Asker og
Bærum.
Det er det
Budstikka Medias
oppgave
å ta vare på.
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ÅRETS BILDER

JANUAR:
Anne Cathrine Stange
er profesjonell hundepasser
og går opptil tre turer
hver dag sammen med
sine firbeinte venner.
FOTO: TRINE JØDAL

FEBRUAR:
Ane og Nicolai
liker å omgås dyr.
I Lilleborgen barnehage
kan de til og med hente
egne egg fra hønene.
FOTO: TORE GURIBY

8

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA ÅRSRAPPORT 2011

ÅRETS BILDER

MARS:
Asker mannskor har nådd
en snittalder på 71 år.
I likhet med andre kor
i Asker og Bærum har de
problemer med å tiltrekke
seg nye mannsstemmer.
Men de har ikke
gitt opp, ennå.
FOTO: KNUT BJERKE

APRIL:
Under harde treningsøkter er
det godt for små turnjenter i
Asker å få trøst av mammaer.
Martine Rustøen Skregelid
med mamma Bente Rustøen
(t.v.), Victoria Kohl med
mamma Tonje Kohl (foran),
Tara Haddal med mamma
Trine-Lise Kvastad,
Line Holde Bjørkelund med
mamma Gerd Holde
og Katarina Schilling.
FOTO: ANETTE ANDRESEN
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ledergruppen

BANKENDE HJERTER FOR ASKER OG BÆRUM
Budstikkas visjon er å skape bankende hjerter
for Asker og Bærum. Det er viktig for Budstikka
at innbyggerne i Asker og Bærum er opptatt av
og engasjert i det som skjer i våre to kommuner,
stort og smått. Engasjement gir tilhørighet, er
interesseskapende, og gir flere lesere til avisen og
nettavisen vår. Vi er da som mediehus inne i den
gode sirkelen.
Som ledere i Budstikka har vi helt ulike oppgaver og ansvarsområder. Derfor er det viktig å ha
noen felles bærebjelker. Noe vi alle er opptatt av og
brenner for. Å skape bankende hjerter for Asker og
Bærum er en slik bærebjelke.
Kommunevalg er en begivenhet som skaper
lokalt engasjement. Valget i 2011 løftet frem lokale
saker og bidro til engasjement. Resultatet av kommunevalget med to godt profilerte ordførere gir
lokal oppmerksomhet og tilhørighet. Kampen for
å beholde et fullverdig sykehus i Asker og Bærum
er en annen viktig sak som skaper lokalt engasjement, og hvor det menneskelige engasjement er
nødvendig for et godt resultat for innbyggerne i
våre to kommuner.
Lokalt engasjement er selvsagt knyttet til både
store og små saker, med den fellesnevner at
sakene er viktige for dem det angår. Det kan være
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utbygging av en ballbinge eller en skole, etablering
av en gründerbedrift, bedre gatelys i veien vår,
årets utgave av russerevyen etc.
Idrett og kultur skaper lokalt engasjement og
tilhørighet. Når Bærum Sportsklubb i 2011 rykket
opp i Adeccoligaen mens Asker Fotball Herrer
rykket ned, skaper det temperatur og bidrar til
gleder og sorger. Stabæk Fotball og Telenor Arenas
skjebne det samme. Ny leder på Henie Onstadsenteret gir forventning til det som skal skje fremover. Arbeidet med ny scene i Bærum Kulturhus
skaper det samme.
Det absolutte bindevevet skapes av våre yngste.
Kalvøya Budstikka Cup med tusener av fotballglade
gutter og jenter. Bærum Barneteater med lærevillige skuespillere og unge talenter. To eksempler på
det blomstrende ungdomsarbeidet som får alles
hjerter til å slå noen ekstra slag.
Som ledere i Budstikka er vi opptatt av å løfte frem
det lokale engasjementet og den lokale tilhørigheten - å skape bankende hjerter for Asker og
Bærum. Fordi lokalt engasjement gir positiv kraft
og utvikling i våre to kommuner.
Og fordi det er viktig for at Budstikka fortsatt skal
ha flest mulige lesere – både på papir og på nett.

LEDERGRUPPEN

Andreas Gjølme, ansvarlig redaktør

Terje Tandberg, adm. direktør

Kaja Mejlbo, nyhetsredaktør

Dag Otter Johansen, nettredaktør

Sondre Nygaard, salgsdirektør

Mari Espelin, økonomidirektør

Trond Jørgensen, markedsdirektør

Anders Wetting, direktør for
prosjekt og forretningsutvikling
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ÅRETS BILDER

MAI:
Prins Sverre Magnus er en luring som liker å tøyse med
storesøster prinsesse Ingrid under 17. maitoget som
passerer trappen deres hjemme på Skaugum.
FOTO: KARL BRAANAAS
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JUNI:
Anniken Murstad er tredje generasjon på Tomm Murstad sjøleir på
Høyerholmen i Asker, hvor barn leker og lærer i vannet. Interessen
for leiren som starter opp i juni er større enn noensinne.
FOTO: KARL BRAANAAS
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ÅRETS BILDER

JULI:
Asker sentrum fyltes til randen da mer enn fem tusen møtte frem
til minnemarkeringen etter terroraksjonen 22. juli.
FOTO: ANETTE ANDRESEN

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA • ÅRSRAPPORT 2011

15

ÅRETS BILDER

AUGUST:
Prins Sverre Magnus startet
i august på Jansløkka skole.
Han kom til skolestarten med
sine foreldre, kronprinsesse
Mette-Marit og kronprins
Haakon, samt bestemor,
dronning Sonja.
FOTO: KIM VAN DER LINDEN

SEPTEMBER:
Gamleordfører Odd Reinsfelt
og Bærums nye ordfører
Lisbeth Hammer Krog under
kommunevalget i september.
Høyre fikk rent
flertall etter valget.
FOTO: EVA GROVEN
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BUDSTIKKAS HEDERSBEVISNINGER

budstikkas hedersbevisninger 2011
ÅRETS BANKENDE HJERTE
Bjørg Thorhallsdottir har arrangert «Hjertefred»
i fem år. «Hensikten er å minnes de døde med
glede, uten frykt og tabu.» Høsten 2011 samlet
arrangementet i Sandvika 5.000 mennesker.
Nå sprer Hjertefred seg til en rekke nye steder
i inn- og utland. Kunstneren Thorhallsdottir er også
engasjert i flere andre prosjekter der formålet er å
hjelpe andre. Med 40 prosent av stemmene kåret
Budstikkas lesere henne til Årets bankende hjerte.

SØLVSTIKKA
Haslum Håndballklubb gjorde rent bord i
forrige sesong og vant serien og sluttspillet. Det er
det bare tre andre håndballklubber i Norge som
har gjort før dem. Bare én gang før er Sølvstikka
blitt vunnet av et lag. Det var Stabæk fotball herrer
i 1994 da de rykket opp til eliteserien.
Haslum deltok også i EHF-cupen der klubben ble
slått ut i tredje runde.

LØKKEKRUSET
Lotte Smiseth Sejersted fra Stabæk Alpin tok
VM-gull i utfor for junior. Hun ble dermed den
tredje norske kvinnelige alpinisten som går til
topps i et junior-VM. I senior-NM vant Lotte alle
fem disipliner. Hun ble dermed historisk, siden
ingen kvinnelig alpinist tidligere har klart å vinne
fem gull i ett og samme norgesmesterskap.
Hun har også gjort seg bemerket i verdenscupen.

KULTURSTIPEND
«Sassybeat» består av
Anna Pettersdatter Melkild (17),
Ingrid Rennemo (17), Snorre Nordrum Solvang (22)
og Vebjørn Mamen (17). Askerbandet ble i 2011
valgt ut til å delta i by:Larm, og fikk platekontrakt
med Universal. I januar utkom deres første singel
– «The Mouse and the Bear».
Flere musikkeksperter har stor tro på Sassybeat.

IDRETTSSTIPEND
Lars Hjemdal er et av de største talentene
i norsk kajakksport. OL i Rio de Janeiro i 2016 er et
langsiktig mål for padleren som bor på Bekkestua.
I 2010 vant han alle norgescupkonkurranser og
ni NM-gull som junior. 2011 var hans første som
senior. Han tok sølv på 500 meter i K1 og K2
i nordisk mesterskap.
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ÅRETS BILDER

OKTOBER:
Hjerneslagrammede
Jan Schwencke trener flere
dager i uken, blant annet
for å få tilbake balansen.
Da han begynte med
treningen for et år siden,
kunne han knapt stå
på de to halvkulene.
FOTO: KARL BRAANAAS
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NØKKELTALL

nøkkeltall
NØKKELTALL FOR
MORSELSKAPET

2011

2010

2009

2008

2007

Driftsinntekter (1.000 kr)

177 050

176 954

174 461

200 039

198 176

Driftsresultat (1.000 kr)

15 118

23 101

10 709

32 028

26 060

Res. før skatter (1.000 kr)

12 975

36 101

31 388

18 011

75 312

Brutto driftsmargin

Driftsresultat før avskrivning x 100
Driftsinntekter

10,3

15,2

9,5

19,1

16,3

Netto driftsmargin

Driftsresultat x 100
Driftsinntekter

8,5

13,1

6,1

16,0

13,1

Årsresultat x 100
Driftsinntekter

5,8

17,1

13,3

3,9

33,8

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

2,4

3,0

2,8

2,1

3,1

Totalkapitalrentabilitet

Driftsresultat + finansinntekter) 100
Gjennomsnittlig totalkapital

5,3

14,3

11,8

6,0

24,9

Egenkapitalrentabilitet

Årsresultat x 100
Gjennomsnittlig egenkapital

6,8

19,4

15,8

4,8

37,2

Egenkapital x 100
Totalkapital

59,4

62,6

61,0

49,5

57,9

26,00

27,50

27,00

28,00

40,00

Netto fortjenestemargin
Likviditetsgrad

Egenkapitalandel

Aksjerelaterte nøkkeltall:
Aksjekurs pr. 31.12
Utdelingsforhold

Utbytte x 100
Årsresultat

190,4

80,3

83,8

625,8

43,5

Fortjeneste pr. aksje

Årsresultat
Antall aksjer

1,05

3,11

2,39

0,80

6,90

Kurs/fortjeneste (P/E)

24,8

8,8

11,3

35,0

5,8

Utbytte pr. aksje

2,00

2,50

2,00

5,00

3,00

19,94

22,16

24,70

28,06

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 gitt -13,83 % avkastning de siste fem årene, i gjennomsnitt -2,93 % pr. år. Samlet kursnedgangen de siste fem år
er på kr 21,00. Samlet utbyttet de siste 5 år er kr 14,50.						
Tilsvarende for hovedindeksen på Oslo Børs var -12,58 % eller -2,65 % i gjennomsnitt pr. år.					
Utbytte kr 2,00 pr. aksje er disponibelt 30.04.2012
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årsberetning
INNLEDNING
2011 ble et resultatmessig krevende år for Asker
og Bærums Budstikke ASA. Reklamemarkedet
viste en todelt utvikling gjennom året. Etter vekst
de første fem månedene falt reklamemarkedet
de siste syv månedene. Dette svekket selskapets
driftsresultatutvikling. Den økonomiske usikkerheten innen EU og verden for øvrig bidro til en
gradvis svakere makroøkonomisk utvikling, som
påvirket selskapets finansresultat negativt.
Den negative utviklingen i reklamemarkedet fra
juni gjorde det nødvendig å iverksette kostnadsbesparende tiltak i 2. halvår 2011. Tiltakene fikk
begrenset effekt i 2011, men vil bidra positivt i 2012.
Antall avisabonnenter falt også i 2011 som en
konsekvens av de strukturelle trekkene i norsk
dagspresse. Antall daglige brukere på Budstikka.no
har imidlertid økt vesentlig gjennom 2011. Mediehuset har derfor ved utgangen av året flere daglige
lesere av Budstikka og Budstikka.no enn ved
utgangen av 2010.
Konsernet styrket i 2011 sin digitale posisjon
gjennom veksten i antall brukere på Budstikka.no,
økningen i inntekter på Budstikka.no og gjennom
utviklingen i Tjenestetorget AS. Tjenestetorget AS
har siden oppkjøpet av 66,7 % av aksjene i 2010
utviklet seg tilfredsstillende, og selskapets
omsetnings- og resultatutvikling var positiv i 2011.
Asker og Bærums Budstikke ASA har i 2011
kjøpt 100 % av aksjene i Asker- og Bærumsavisen
AS. Selskapet utgir de to fulldistribuerte ukeavisene
Askeravisen og Bærumsavisen, som begge ble
etablert i 2009. Kjøpet har styrket konsernets
markedsposisjon i Asker og Bærum. Imidlertid har
selskapets økonomiske utvikling vært svak i 2011.
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
Konsernresultatet inkluderer morselskapet Asker
og Bærums Budstikke ASA og datterselskapene
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Billingstadsletta 17 AS, Budstikkagården AS,
Tjenestetorget AS og Asker- og Bærumsavisen AS.
Asker- og Bærumsavisen AS ble kjøpt med overtagelse fra 1. februar 2011, og det er derfor kun årets
siste 11 måneder som inngår i konsernresultatet.
Konsernet oppnådde i 2011 et resultat før skatt på
16,0 (39,4) mill. kroner. Driftsinntektene ble på
196,3 (187,2) mill. kroner, hvor av 7,9 mill. kroner
av veksten kom gjennom reklameinntekter fra
kjøpet av Asker- og Bærumsavisen AS med regnskapsmessig virkning fra 1.2.2011. Driftsresultatet
ble 16,0 mill. kroner, en nedgang på 11,0 mill.
kroner fra 2010. Netto driftsmargin ble 8,1 % (14,4 %).
Finansresultatet for konsernet ble på 0,0 mill.
kroner. Det er en nedgang på 12,3 mill. kroner fra
2010. Selskapet har gjennom 2011 hatt i snitt 50 %
av finansporteføljen i aksjer og aksjefond.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
ble for konsernet 11,2 (25,5) mill. kroner. Sum
eiendeler i selskapet ved utgangen av året utgjør
245,6 (262,3) mill. kroner.
Egenkapitalen var på 140,8 (160,4) mill. kroner,
som gir en egenkapitalandel på 57,3 (61,2) %.
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 15,1 mill. kroner
i 2011, som er en nedgang på 8,0 mill. kroner
mot fjoråret. Driftsinntektene for 2011 ble på
177,1 (177,0) mill. kroner. Reklameinntekter gikk
ned med 0,1 mill. kroner mot fjoråret, noe som
tilsvarer en negativ utvikling på 0,1 %. Opplagsinntektene hadde en tilsvarende nedgang på 0,1 %
og endte på 61,1 mill. kroner. Driftskostnadene for
2011 ble på 161,9 (153,9) mill. kroner.
Det er en økning på 8,0 mill. kroner mot fjoråret.
Personalkostnadene økte med 8,5 mill. kroner.
Personalkostnadene i 2010 var positivt påvirket av
en engangseffekt på 4,9 mill. etter endret regelverk
for avtalefestede pensjonsordning (AFP), slik at
den sammenlignbare økningen i personalkostnader er på 3,6 mill. Selskapets netto driftsmargin
ble 8,5 % i 2011.
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DATTERSELSKAP
Billingstadsletta 17 AS oppnådde et driftsresultat
på 2,8 (2,2) mill. kroner. Driftsinntektene endte på
5,9 (5,5) mill. kroner, som ga en netto driftsmargin på 46,4 %. Budstikkagården AS oppnådde et
driftsresultat på 0,3 mill. kroner. Driftsinntektene
endte på 0,4 (0,4) mill. kroner, som ga en netto
driftsmargin på 67,8 %.
Tjenestetorget AS oppnådde et driftsresultat på
1,5 mill. kroner, som er en økning på 0,1 mill.
kroner mot fjoråret. Driftsinntektene ble på 9,2
(8,3) mill. kroner. Inntektsveksten var på 10,7 %
mot fjoråret. Selskapet hadde en netto driftsmargin på 16,6 % i 2011.
Asker- og Bærumsavisen hadde et negativt
driftsresultat på -4,9 mill. kroner i 2011, hvorav
-3,7 mill. kroner i årets siste 11 måneder hvor vi
har eid selskapet. Driftsinntektene i samme
periode utgjorde 7,9 mill. kroner. Selskapet har
vært gjenstand for større omstillinger i 2011.
Kostnadstilpasninger fortsetter i første kvartal 2012.

UTBYTTE
Styret foreslår et utbytte for 2011 på 19,4 mill. kroner.
Dette utgjør kr. 2,00 per aksje.
Forslag til utbytte bygger på følgende:
• Utbytteposisjon etter årets resultat.
• Vedtatt forretningsstrategi og beregning
av kapitalbehov.
• Selskapets aksjonærpolitikk og historisk
utvikling i utbytteutbetalinger.
Disponering av årets resultat
Styret foreslår følgende disponering for
regnskapsåret 2011 (i hele tusen):
Foreslått utbytte

kr 19 400

Overført til fond for urealiserte gevinster

kr -7 434

Overført til annen egenkapital

kr -1 777

Sum disponert

kr 10 189

Den frie egenkapitalen før foreslått utbytte utgjør
68,1 (89,3) mill. kroner.

LESER- OG BRUKERMARKEDET
Budstikka fikk et registrert opplag for 2011 på
24.761 eksemplarer. Det er en nedgang på 1.469
eksemplarer sammenlignet med fjoråret. I samme
periode gikk lesertallet noe ned for avisen,
til 71.000 daglige lesere i 2011 mot 75.000 i 2010.
Antall daglige brukere på Budstikka.no har

fortsatt den positive utviklingen, og endte ved
utgangen av året på 26.200 daglige brukere,
en økning på 30 % sammenlignet med forrige årsskifte. Antall brukere som leser Budstikka.no
på mobil øker også. Ved årets slutt var antall
daglige mobilbrukere 3.800.
Selskapet har styrket den samlede posisjon
i lesermarkedet i Asker og Bærum i 2011. Fallet
i antall lesere av papiravisen kompenseres av
veksten i antall digitale brukere. For å oppnå en
best mulig opplags- og leserutvikling vil det fortsatt være sterkt fokus på produktutvikling både av
papiravisen og digitale produkter, herunder mobil.

REKLAMEMARKEDET
De samlede reklameinntektene i morselskapet
utgjorde i 2011 112,0 mill., som var på samme nivå
som i 2010. Reklameinntektene for avis var stabile,
reklameinntektene for Budstikka.no økte med
17,5 %, mens reklamedistribusjon hadde en
nedgang på 15,4 %.
Selskapet hadde en positiv utvikling
i akkumulerte reklameinntektene pr. mai 2011
på +8,4 % mot fjoråret. Sommeren ble en dårlig
periode for utviklingen i reklameinntektene på lik
linje med de aller fleste mediehus i Norge,
og utviklingen i reklameinntektene for resten
av året fortsatte svakt.
Annonseinntektene for avisen ble på 89,1 mill.
kroner mot 89,4 mill. kroner i 2010, en tilbakegang
på 0,3 %. Nedgangen i det regionale og nasjonale
reklamemarkedet for avis var på 0,6 % og i det
lokale markedet 0,1 %.
Annonseinntektene for Budstikka.no ble
13,2 mill. kroner mot 11,3 mill. kroner i 2010,
en vekst på 17,5 %. Denne veksten var høyere enn
for internettannonsering i det nasjonale
reklamemarkedet.
Inntektene fra reklameinnstikk ble 9,6 mill.
kroner i 2011, en tilbakegang på 15,4 %.

FINANSIELLE PLASSERINGER
OG FINANSIELL RISIKO
Pr. 31.12.11 var markedsverdien av verdipapirporteføljen 123,8 mill. kroner. Porteføljen inkluderer
egne forvaltede aksjer med plassering
i Polaris Media verdsatt til 23,9 mill. kroner. Resten
av verdipapirporteføljen var ved utløpet av året
allokert med 55 % i renteinstrumenter og 45 %
i egenkapitalinstrumenter. Samlet avkastning ble
på -0,6 mill. kroner i 2011, hvilket utgjør en
tidsvektet avkastning på -0,7 %.
Verdipapirporteføljen er blitt forvaltet av
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning ASA ut fra
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1. Resultat før skatt

2. Utbytte og fortjeneste pr. aksje (kr)
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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 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 og kursstigning som
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2007

2008

er konkurransedyktig sammenlignet med andre
tilsvarende plasseringer.
Kursen på selskapets aksjer (sist omsatt) var
ved utgangen av året 26,00 (27,50) kroner.
Gjennomsnittskursen pr. omsatte aksje har vært
29,20 kroner i 2011. Ved utgangen av året hadde
selskapet 2.415 aksjonærer, en nedgang på 37 fra
året før. Selskapets største aksjonær er
Edda Media AS med en eierandel på 31,5 %.

ORGANISASJON OG MILJØ
Styret vurderer det generelle arbeidsmiljøet som
godt. Antall årsverk pr. 31.12.11 er 108,8 mot 109,3
pr. 31.12.10. Turnover utgjør 8,6 %.
Sykefraværet var på 5,1 %, mot 8,0 % i 2010.
Av dette utgjorde fravær over 16 dager 2,9 %, mot
6,8 % i 2010. Langtidsfravær utover 3 måneder
utgjorde 2,7 %. I 2011 er det jobbet systematisk
med å redusere sykefraværet. Selskapet er
IA-bedrift, og det er tett dialog med Navs arbeidslivsenter og Hjelp24. Det er ikke avdekket forhold

STYRETS ÅRSBERETNING

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.

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 59 kvinner og 57 menn.
Selskapets ledergruppe består av to kvinner og
seks menn. Det er ingen kjønnsbestemt forskjell
i lønns- og arbeidsbetingelser. Av styrets åtte faste
medlemmer er fire kvinner. 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 funksjonsevne 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

UTSIKTER
Konsernet Asker og Bærums Budstikke vil i 2012
fortsette arbeidet med å bevare og utvikle våre
posisjoner i reklame- og lesermarkedet.
Konjunkturutviklingen og reklamemarkedets
utvikling er usikker for 2012. Selskapet vil derfor
ha et forsterket fokus på kostnadseffektiviseringstiltak kombinert med fortsatt fokus på kontrollert
vekst og utvikling.
Produktutvikling i et mediehus er en
kontinuerlig prosess. Selskapet vil gjennomføre
løpende produktutviklingstiltak for Budstikka
og Budstikka.no, samt større produktutviklingstiltak for Askeravisen, Bærumsavisen
og Tjenestetorget. Selskapet vil ha fokus på
fortsatt forretnings-utvikling og utvikling av
digitale brukerbetalingsmodeller for å sikre
fremtidig vekst for selskapet.

Billingstad, 8. februar 2012
I styret for Asker og Bærums Budstikke ASA

Kaare Frydenberg
Styreleder

Karl Gunnar Opdal
Styremedlem

Kaci Kullmann Five
Nestleder

Per Erik Hagen
Styremedlem

Ingjerd Blekeli Spiten
Styremedlem

Kristin Røhne
Styremedlem

Mette Sjølie
Styremedlem

Lasse Gimnes
Styremedlem

Terje Tandberg
Administrerende direktør
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styret

Kaare Frydenberg (61)
Styreleder.
Siviløkonom.
Partner i
Saga Management AS.
Styremedlem i fem år
(seks år som leder).

Kaci Kullmann Five (60)
Selvstendig
næringsdrivende.
Styremedlem i 13 år.

Lasse Gimnes (46)
Cand. polit.
Kommunikasjonsrådgiver
og daglig leder
i GimCom AS.
Styremedlem i to år.

Mette Sjølie (49)
Journalist.
Ansattes representant.
Styremedlem i ett år.

24

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA ÅRSRAPPORT 2011

Kristin Røhne (38)
Jurist.
Politiadvokat i
Asker og Bærum.
Styremedlem i to år.

Karl Gunnar Opdal (49)
Siviløkonom MBA.
Konsernsjef i
Edda Media AS.
Styremedlem i 12 år.

Ingjerd Blekeli Spiten (39)
Siviløkonom.
Divisjonsdirektør
eBusiness i DnB.
Styremedlem i fem år.

Per Erik Hagen (55)
Journalist.
Ansattes representant.
Styremedlem i seks år.

Lars Omdal (48)
Typograf.
Ansattes representant,
observatør.
Styremedlem i tre år .

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA • ÅRSRAPPORT 2011

25

ÅRETS BILDER

NOVEMBER:
En gjeng med bilfrelst ungdom
henger i parkeringshuset
i Kommunegården i Sandvika
på kveldene og i helgene.
FOTO: ULF HANSEN
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resultatregnskap
Alle tall i hele tusen
KONSERNET

MORSELSKAPET

2010 IFRS

2011 IFRS

NOTE

DRIFTSINNTEKTER

2011 IFRS

2010 IFRS

100 646

109 960

102 268

100 646

61 180

61 093

61 093

61 180

11 361

9 740

Distribusjon av reklameinnstikk

9 607

11 361

8 302

9 197

Digitale Inntekter

4

0

1 979

2 320

Leieinntekter av fast eiendom

71

43

3 692

3 964

Diverse andre driftsinntekter

4 008

3 724

187 160

196 274

177 050

176 954

Varekostnad

16 718

16 515

Lønnskostnad

86 758

77 972

3 135

3 874

Annonser
Opplag

Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER
16 571

19 573

80 332

93 534

11,13

4 772

4 099

3

Avskrivning

58 504

63 110

14

Annen driftskostnad

55 322

55 492

160 179

180 315

Sum driftskostnader

161 932

153 853

26 982

15 959

15 118

23 101

15

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
1 914

1 089

Renteinntekter

961

2 522

1 007

1 477

Aksjeutbytte

1 477

1 007

0

Mottatt konsernbidrag

2 795

0

10 003

0

Gevinst av verdipapirer

0

10 003

0

-2 115

-2 115

0

-4 823

0

-439

-532

Finansresultat

-2 143

13 000

Resultat før skattekostnad

12 975

36 101

Tap på verdipapirer

0
-535

-405

12 389

46

39 370

16 004

6 805

2 284

32 565

13 720

336

392

Nedskrivning på investering i datterselskaper
Annen finanskostnad

12

Skattekostnad
Årsresultat

2 786

5 889

10 189

30 212

-9 006

-1 496

1 183

28 716

Minoritetsandel av årsresultatet

Utvidet resultat
-1 496

-9 006

31 069

4 714

11

Aktuarielt tap på pensjonsforpliktelse
Utvidet årsresultat

OPPLYSNINGER OM:
Avsatt til utbytte

19 400

24 250
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BALANSE

balanse
Alle tall i hele tusen
KONSERNET
2010 IFRS

EIENDELER
2011 IFRS

NOTE

ANLEGGSMIDLER

MORSELSKAPET
2011 IFRS

2010 IFRS

1 702

0

0

0

Immaterielle verdier
30

1 721

4

Forskning og utvikling

6 648

11 226

4

Goodwill

0

0

12

Utsatt skattefordel

6 339

4 837

6 678

12 947

Sum immaterielle verdier

8 040

4 837

5 952

5 951

Varige driftsmidler
44 953

44 269

3

20 018

20 754

3

64 971

65 023

Faste eiendommer
Maskiner, inventar og transportmidler

19 355

18 571

Sum varige driftsmidler

25 306

24 522

41 429

7 394

0

0

417

621

Sum finansielle anleggsmidler

41 846

8 015

Sum anleggsmidler

75 193

37 374

17 621

18 779

0

27 901

Finansielle anleggsmidler
0

0

71

116

621

417

692

533

72 341

78 504

5

Investering i datterselskap
Investering i aksjer og andeler

6

Andre fordringer

OMLØPSMIDLER
Fordringer
19 829

20 034

7

Kundefordringer

0

0

1 905

2 400

Andre fordringer

1 968

1 693

21 734

22 433

Sum fordringer

19 589

48 373

Markedsbaserte verdipapirer

123 273

142 390

Sum investeringer

123 273

142 390

Sum bankinnskudd

17 267

24 199

Sum omløpsmidler

160 130

214 962

SUM EIENDELER

235 323

252 336

Fordringer på datterselskaper

Investeringer
142 390

123 273

142 390

123 273

25 818

21 396

189 942

167 102

262 283

245 606

8

9

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

EGENKAPITAL OG GJELD
2011 IFRS

NOTE

MORSELSKAPET

EGENKAPITAL

2011 IFRS

2010 IFRS

Aksjekapital

9 698

9 700

Overkursfond

28 392

28 392

Innskutt egenkapital
9 700

9 698

28 392

28 392

10

Opptjent egenkapital
69 453

61 155

Fond for urealiserte gevinster

36 027

43 461

52 527

46 416

Annen egenkapital

65 659

76 501

336

728

160 408

145 661

139 776

158 054

29 301

23 041

0

0

29 301

23 041

Leverandørgjeld

7 840

6 878

Betalbar skatt

2 424

5 688

Minoritetsandel av egenkapital
2

Sum egenkapital

GJELD
Avsetninger for forpliktelser
23 041

29 301

11

Pensjonsforpliktelser

5 535

3 899

12

Utsatt skatt

28 576

33 200

Sum avsetninger for forpliktelser
Kortsiktig gjeld

7 204

9 023

6 724

3 090

12

9 969

9 897

9 431

9 595

24 250

19 400

Avsatt utbytte

Skyldig offentlige avgifter

19 400

24 250

14 739

14 800

Forskuddsbetalt abonnement

14 800

14 739

0

0

Gjeld til datterselskap

2 307

0

10 413

10 534

Annen kortsiktig gjeld

10 044

10 091

73 299

66 744

Sum kortsiktig gjeld

66 246

71 241

101 875

99 944

Sum gjeld

95 547

94 282

262 283

245 606

235 323

252 336

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Billingstad, 8. februar 2012
I styret for Asker og Bærums Budstikke ASA

Kaare Frydenberg
Styreleder

Karl Gunnar Opdal
Styremedlem

Kaci Kullmann Five
Nestleder

Per Erik Hagen
Styremedlem

Ingjerd Blekeli Spiten
Styremedlem

Kristin Røhne
Styremedlem

Mette Sjølie
Styremedlem

Lasse Gimnes
Styremedlem

Terje Tandberg
Administrerende direktør
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

kontantstrømoppstilling
Alle tall i hele tusen
KONSERNET
2010 IFRS

MORSELSKAPET

2011 IFRS

2011 IFRS

2010 IFRS

Resultat før skattekostnad

12 975

36 101

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
39 370

16 004

-4 024

-6 713

Periodens betalte skatt

-5 677

-3 902

4 772

4 099

Ordinære avskrivninger

3 135

3 874

-217

-200

Tap ved salg av anleggsmidler

-200

-217

-6 494

-2 747

Effekt av pensjonskostnad

-2 747

-6 494

-2 070

824

Endring i kundefordringer

1 219

-1 763

0

0

26 305

-27 901

-269

903

962

-388

3 849

-3 460

Endring i andre tidsavgrensningsposter

1 743

3 608

-9 372

2 540

Gevinst på salg av aksjer og andre verdipapirer

2 540

-9 372

25 545

11 249

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

40 255

-6 454

0

0

Konvertering av fordringer mot datterselskaper

-29 159

0

0

0

Overføring av eiendommer til datterselskaper

0

29 159

296

0

Innbetalinger ved salg av varige driftmidler

0

296

-2 851

-5 843

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-5 621

-1 200

25

203

Innbetalinger på langsiktige lånefordringer

203

25

-7 049

-2 576

Utbetaling ved investering i datterselskap

-2 576

-7 049

0

0

Kapitalinnskudd i datterselskap

-2 300

42 956

33 660

Innbetalinger ved salg av aksjer og andre verdipapirer

33 660

42 956

-42 696

-17 128

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andre verdipapirer

-17 083

-42 696

-9 319

8 317

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-22 875

21 491

Endring i fordring på datterselskaper
Endring i leverandørgjeld

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

30

-364

-363

Kjøp av egne aksjer

-363

-364

386

302

Salg av egne aksjer

302

386

-19 770

-24 250

-24 250

-19 400

-19 748

-24 311

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-24 311

-19 378

-3 522

-4 745

Netto endring i likvider

-6 931

-4 341

29 340

26 139

Beholdning av likvider 01.01

24 199

28 540

25 818

21 395

Beholdning av likvider 31.12

17 267

24 199

Utbetalinger av utbytte
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noter
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet for 2010 er avlagt etter 2006forskriften 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.

Salgsinntekter

Følgende selskaper inngår i konsernet pr. 31.12.:
Mor og datterselskaper

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.

Eierandel

Asker og Bærums Budstikke ASA (morselskap)
Billingstadsletta 17 AS

100 %

Budstikkagården AS

100 %

Asker- og Bærumsavisen AS

100 %

Tjenestetorget AS

67 %

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.

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.
Annonseinntekter inntektsføres ved innrykk eller
gjennom perioden tjenesten leveres. Abonnement
faktureres forskuddsvis og inntektsføres gjennom
abonnementsperioden. Tjenester inntektsføres
i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter
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.
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Fordringer

Pensjoner

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.

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

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 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.

Immaterielle eiendeler
Goodwill og immaterielle eiendeler med
ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig
for eventuelt verdifall.
Ved verdifall vil det foretas nedskrivning av
eiendelen dersom balanseført verdi overstiger
gjennvinnbart beløp.

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

NOTER

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.

Note 2

Egenkapital
Fond for
urealiserte
gevinster

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

43 461

76 501

158 054

-7 434

17 623

10 189

-59

-61

Aktuarielt tap på pensjonsforpliktelse

-9 006

-9 006

Avsatt til utbytte

-19 400

-19 400

65 659

139 776

Morselskapet
Egenkapital pr. 01.01.11

Aksjekapital
9 700

Overkursfond
28 392

Årets resultat
Kjøp og salg av egne aksjer

Egenkapital pr. 31.12.11

-2

9 698

28 392

36 027

Selskapet eier 2 210 egne aksjer pr. 31.12.11.								
Det er kjøpt 12 930 aksjer for 363 og solgt 10 720 aksjer for 302.
Aksjene er benyttet i forbindelse med aksjeprogrammer for alle ansatte. 						
		
Konsernet
Egenkapital pr. 01.01.11

Aksjekapital

Overkursfond

Fond for
urealiserte
gevinster

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

9 700

28 392

69 453

52 863

160 408

336

-8 298

22 018

13 720

392

-59

-61

Årets resultat
Kjøp og salg av egne aksjer

-2

Aktuarielt tap på pensjonsforpliktelse

-9 006

-9 006

Avsatt til utbytte

-19 400

-19 400

46 416

145 661

Egenkapital pr. 31.12.11

9 698

28 392

61 155

Herav
Andel
Minoritet

728
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Note 3 Varige driftsmidler
Morselskapet

Investeringseiendommer

Maskiner og inventar

Sum varige driftsmidler

4 115

50 369

54 484

5 500

0

5 500

Tilgang kjøpte driftsmidler

0

3 919

3 919

Fisjon av eiendeler til datterselskap

0

0

0

-3 664

0

-3 664

5 951

54 289

60 240

0

34 933

34 933

5 951

19 356

25 307

0

3 135

3 135

Anskaffelseskost pr 01.01.11
Oppskrivning eiendommer
- overgang til IFRS pr. 01.01.06

Avgang driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.11
Akkumulerte avskrivninger 31.12.11
Bokført verdi pr. 31.12.11
Årets avskrivninger

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

Leieperiode

Årlig leie

Nominelt

Nåverdi

1-2 år

423

529

489

Bygninger

3 år

3 572

10 716

8 901

Konsern

Eiendommer til
eget bruk

Biler

Investeringseiendommer

Maskiner og
inventar

Sum varige
driftsmidler

Anskaffelseskost pr 01.01.11

34 353

4 116

52 156

90 625

Oppskrivning eiendommer - overgang til IFRS pr.
01.01.06

35 000

5 500

0

40 500

0

0

4 141

4 141

Tilgang kjøpte driftsmidler

0

0

-51

-51

Anskaffelseskost 31.12.11

Avgang driftsmidler

69 353

9 616

56 246

135 215

Akkumulerte avskrivninger 31.12.11

34 536

164

35 492

70 192

Bokført verdi pr. 31.12.11

34 818

9 452

20 754

65 023

684

0

3 405

4 089

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
20-50 år
Maskiner og inventar
4-10 år
Tomter
Immaterielle eiendeler
5 år
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:
Biler
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Leieperiode

Årlig leie

Nominelt

Nåverdi

1-2 år

712

1 068

941
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Note 4 Immaterielle eiendeler
Morselskapet

Andre immatrielle eiendeler

Anskaffelseskost pr 01.01.11

0

Tilgang kjøpte driftsmidler

1 702

Tilgang kjøp av virksomhet
Avgang driftsmidler

0

Anskaffelseskost 31.12.11

1 702

Akkumulerte avskrivninger 31.12.11

0

Bokført verdi pr. 31.12.11

1 702

Årets avskrivninger

Konsern

0

Goodwill

Andre immatrielle eiendeler

Anskaffelseskost pr 01.01.11

6 648

48

Tilgang kjøpte driftsmidler

0

1 702

Tilgang kjøp av virksomhet

4 578

0

0

0

11 226

1 749

0

28

11 226

1 721

0

10

Avgang driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.11
Akkumulerte avskrivninger 31.12.11
Bokført verdi pr. 31.12.11
Årets avskrivninger

								
Goodwill består av den merverdi, ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, som oppkjøpstransaksjonen medfører. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert
i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for eventuelt verdifall. Ved verdifall vil det foretas
nedskrivning av eiendelen dersom balanseført verdi overstiger gjennvinnbart beløp.
Den økonomiske levetiden for immatrielle eiendeler under «Andre immatrielle eiendeler» er beregnet til 5 år.
Andre immatrielle eiendeler består av datasystemer.
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Note 5 Datterselskap
Anskaff. tidspkt

Forretn.kontor

Eierandel

Stemmeandel

Billingstadsletta 17 AS

Firma

15.8.09

Asker

100 %

100 %

Budstikkagården AS

15.8.09

Asker

100 %

100 %

Tjenestetorget AS

1.1.10

Asker

67 %

67 %

Asker- og Bærumsavisen AS

1.2.11

Asker

100 %

100 %

Aksjekapital

Antall aksjer

EK i datter

Resultat i datter

Bokført verdi

Billingstadsletta 17 AS

100

100

27 912

2 013

26 739

Budstikkagården AS

100

100

3 010

214

2 620

Tjenestetorget AS

117

117

2 724

1 173

7 194

1 000

1

2 442

-3 548

4 876

Verdi i selskapsregnskapet

Asker- og Bærumsavisen AS

Note 6 Andre fordringer
62 ansatte har lån i selskapet på tilsammen 417. 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 143,5 til markedsrente med en fremtidig nedbetaling over åtte år.
Lånet er sikret med pant i fast eiendom.

Note 7 Kortsiktige fordringer
Kundefordringer morselskapet

2011

2010

Utestående hos mediesamkjøringer

7 451

9 360

Direkte kunder

10 170

9 419

Sum

17 621

18 779

Note 8 Markedsbaserte verdipapirer
Anskaffelseskost
Polaris Media (931 106 aksjer)

Markedsverdi

4 423

23 902

147

147

Norske aksjefond

10 312

15 766

Utenlandske aksjefond

21 023

29 434

Sum aksjer og aksjefond

35 905

69 247

Øvrige norske aksjer

Norske pengemarkedsfond

17 632

18 462

Norske obligasjonsfond

27 051

27 256

Utenlandske obligasjonsfond

8 098

8 308

Sum rentefond

52 781

54 026

88 686

123 273

SUM markedsbaserte verdipapirer

Periodens resultatførte verdiendringer på verdipapirer utgjør -7 434. Verdiendringen er ført mot fond for urealiserte gevinster.

Note 9 Bankinnskudd
Beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen..
Av innestående på bank er 3.439 bundne skattetrekksmidler for morselskapet og 3.675 for konsernet
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Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Morselskapet
Aksjekapitalen består av:

Antall

Pålydende

Bokført

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 somer representert i generalforsamlingen.
Selskapet har 2 415 aksjonærer pr. 31.12.11.
Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.11:

Antall

Eierandel

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

232 637

2,4 %

Edda Media AS

Johs. Hansen Rederi AS

181 602

1,9 %

Skogan Gård AS

172 420

1,8 %

Brif AS

166 161

1,7 %

Ola Kaupang AS

156 532

1,6 %

Lina Synnøve Anchersen

124 320

1,3 %

Konsul Magnus 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 %

Kavi AS

67 059

0,7 %

Thomas Leif Lyche

66 233

0,7 %

Løvli AS

55 230

0,6 %

Inger Mustad Steen

51 600

0,5 %

Anne Marie Ulrichsen

47 358

0,5 %

John Erik Løken
Sum

43 275

0,4 %

5 660 174

58,4 %

Øvrige

4 039 826

41,6 %

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

Kaci Kullmann Five

nestleder

9 077

Ingjerd Blekeli Spiten

styremedlem

1 200

Per Erik Hagen

styremedlem

3 603

Mette Sjølie

styremedlem

750

Andreas Gjølme

ansvarlig redaktør

8 283

Anders Wetting

sjef prosjekt/forretn.utvikling

4 054

redaktør

3 462

økonomidirektør

2 530

administrerende direktør

513

salgsdirektør

263

Dag Otter Johansen
Mari Espelin
Terje Tandberg
Sondre Nygaard
Totalt antall aksjer

41 735
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Note 11 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:
2 011

2 010

3 551

3 601

0

-4 675

3 781

4 013

Avkastning på pensjonsmidler

-3 533

-3 466

Årets netto pensjonskostnad

3 800

-527

Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arb.giv.avg.
Reduksjon for forpliktelsen gammel AFP
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

2 011

2 010

Pensjonsforpliktelser sikrede ordninger

90 335

84 329

Pensjonsforpliktelser usikrede ordninger

17 581

14 363

Sum pensjonsforpliktelser

107 916

98 692

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

-78 616

-75 651

Netto pensjonsforpliktelse

29 301

23 041

2 011

2 010

2,60 %

4,00 %

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,10 %

5,40 %

Forventet lønnsregulering

3,50 %

3,75 %

G-regulering

3,25 %

3,75 %

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente

Pensjonsøkning
0,10 %
1,30 %
								
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder
demografiske faktorer og avgang. Beregning av pensjonsforpliktelsene er basert på anbefalte aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Beregning av pensjonsforpliktelsene pr. 31.12.11 er basert på forutsetninger i kolonnen for 2010,
mens pensjonskostnaden for 2010 er basert på forutsetningene fra 2009. Ordningene, som nå er lukkede, gir rett til
definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige 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 2011 innbetalt og kostnadsført 2 563 inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Storebrand.
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Note 12 Skatt
								
Oversikt over midlertidige forskjeller som kan utlignes:
Morselskapet

Varige driftsmidler
Gevinst- og tapskonto
Urealiserte gevinster verdipapirer

Konsernet

2011

2010

2011

2010

5 487

4 362

42 049

41 405

740

924

740

924

931

1 289

931

1 289

Pensjoner

-29 796

-23 849

-29 796

-23 849

Sum skattereduserende forskjeller

-22 638

-17 274

13 924

19 769

-6 339

-4 837

3 899

5 535

Resultat før skattekostnad

12 975

36 101

16 004

39 370

Permanente forskjeller

-2 984

-13 921

-7 805

-13 921

Utsatt skatt/skattefordel i balansen

Beregning av årets skattegrunnlag:

5 363

-1 864

5 845

-1 434

Årets skattegrunnlag

Endring i midlertidige forskjeller

15 354

20 316

14 045

24 015

Konsernbidrag

-6 698

-

-

-

-

-

-3 010

-

8 656

20 316

14 045

24 015

Betalbar skatt før konsernbidrag

4 299

5 688

3 933

6 724

Endring i utsatt skattefordel

-1 502

522

-1 637

402

-11

-322

-11

-322

2 786

5 888

2 284

6 805

Betalbar skatt før konsernbidrag

4 299

5 688

3 933

6 724

Konsernbidrag/ realisert overtatt fremførbart underskudd

-1 875

-

-

-

-

-

-843

-

2 424

5 688

3 090

6 724

28 % skatt av resultat før skatt

3 633

10 108

4 481

11 024

Permanente forskjeller (28%)

-836

-3 898

-2 185

-3 898

For mye avsatt skatt forrige år

-11

-322

Realisert overtatt fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Årets skattekostnad fordeler seg på:

For mye avsatt skatt forrige år
Sum skattekostnad

Betalbar skatt i balansen

Realisert overtatt fremførbart underskudd
Betalbar skatt i balansen

Forklaring til årets skattekostnad:

Beregnet skattekostnad
2 786
5 888
								
Konsernbidrag utgjør 6.698 og reduserer betalbar skatt med 1.875
Skatteprosenten av det regnskapsmessige resultatet utgjør 21,5 % som er lavere enn skattesatsen.
Det skyldes vesentlig aksjeinvesteringer fritatt for skatt på resultatet.

-11

-322

2 284

6 805
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Note 13 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser
Morselskapet
Lønnskostnader

Konsernet

2011

2010

2011

2010

Lønninger

73 156

70 197

74 921

72 296

Arbeidsgiveravgift

10 476

9 994

10 731

10 194

Pensjonskostnader

5 059

273

5 088

288

Andre ytelser (inkl. refusjon sykelønn)

-1 933

-2 492

-1 771

-2 446

Sum lønnskostnader
86 758
77 972
88 969
								
Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 106 for morselskapet og 117 for konsernet.
Morselskapet
Ytelser til ledende personer

Lønn/
honorar

Pensjonskostnader

80 332

Konsernet
Andre
ytelser

Lønn/
honorar

Pensjonskostnader

Andre
ytelser

2 749

175

179

Administrerende direktør

1617

160

163

Ansvarlig redaktør

1647

182

188

Styreleder

200

Nestleder

80

5 styremedlemmer á 70, 1 observatør á 60
410
								
Selskapet har ingen øvrige forpliktelser overfor daglig leder eller styret.
Revisor
Revisjonshonorar er i 2011 kostnadsført med 260 for morselskapet og 352 for konsernet,mens rådgivning i regnskapsspørsmål
er kostnadsført med 44 for morselskapet og 44 for konsernet. Beløpene er uten merverdiavgift.

Note 14 Annen driftskostnad
Morselskapet

Konsernet

2011

2010

2011

2010

Avisdistribusjon og transportkostnader

25 129

25 336

28 160

25 398

Salgs- og reklamekostnader

12 575

11 109

17 191

15 396

5 312

5 096

5 924

5 707

Utstyr, reparasjon og vedlikehold
Diverse administrasjonskostnader

7 319

8 957

5 284

5 305

Eiendomskostnader

4 742

5 034

6 111

6 292

245

-39

439

406

55 322

55 492

63 110

58 504

Tap på fordringer
Sum annen driftskostnad

Note 15 Virksomhetsområder
Morselskapet

Budstikkagården AS

Tjenestetorget AS

Asker- og
Bærumsavisen AS

Driftsinntekter

177 050

5 923

424

9 193

8 879

Driftskostnader

161 932

3 173

136

7 663

13 811

288

1 530

-4 932

9

99

5

297

1 629

-4 927

83

456

-1 379

214

1 173

-3 548

Driftsresultat

15 118

2 750

Finansresultat

-1 846

46

Resultat før skattekostnad

12 975

2 796

Skattekostnad

2 786

783

Årsresultat

40

Billingstadsletta 17 AS

10 189

2 013
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Note 16 Nærstående Parter
Asker og Bærums Budstikke ASA eies med 31,5 % av Edda Media AS pr. 31.12.2011.

Kjøp og salg av varer og tjenester

Salg til nærstående

Kjøp fra nærstående

2011

2010

2011
1 307

955

36 458

38 628

15 020

14 470

Edda Media AS
Selskap i Edda Media - konsernet

Kundefordringer
Balanseposter
Edda Media AS

2011

2010

2010

Leverandørgjeld
2011

2010

270

71

Selskap i Edda Media - konsernet
7 451
9 360
1 186
1 179
								
Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til markedsmessige betingelser.

Note 17 Omorganisering/fisjon
Morselskapet fisjonerte eiendommene Billingstadsletta 17 og Budstikkagården med regnskapsmessig virkning 1.01.2010.
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.

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA • ÅRSRAPPORT 2011

41

revisjonsberetningen

42

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA ÅRSRAPPORT 2011

REVISJONSBERETNINGEN

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA • ÅRSRAPPORT 2011

43

ÅRETS BILDER

DESEMBER:
Alkoholikerne på Sjøstrand
omsorgssenter i Asker får bli,
etter vedtak i Oslo bystyre.
Her sitter en gjeng i ølbua
en tidlig formiddag
og småprater over noen øl.
FOTO: KNUT BJERKE
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