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Resultatutvikling
1.halvår
Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader ble i 1.halvår 4,0 mill., som er 0,4 mill.
under samme periode i fjor. Dette utgjør en brutto driftsmargin på 5,1 % mot 5,5 % i fjor. Driftsinntektene
endte på 78,0 (80,4) mill. som er 2,4 mill. (-3,0 %) under samme periode i fjor. Konsernets driftskostnader ble
74,0 (76,0) mill. som er 2,0 mill. (-2,6 %) under 1.halvår i fjor.
Konsernet har hatt kostnader til restrukturering på 0,6 mill. knyttet til sluttavtaler inngått 1.halvår. Konsernets
brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,4 mill.
Etter avskrivninger leverer konsernet et netto driftsresultat (EBIT) på 0 (1,4) mill. Finansresultatet i perioden ble
-4,0 (5,8) mill., som primært skyldes markedsjustering av aksjeposten i Polaris Media. Det gir et resultat før
skatt på -4,0 (6,8) mill. for konsernet i 1.halvår.
Asker og Bærums Budstikke Holding AS leverer brutto driftsresultat (EBITDA) på -1,4 (-1,6) mill. og resultat før
skatt på -4,4 (2,0) mill. i 1.halvår, som er 6,2 mill. under samme periode i fjor.
Omlegging av selskapsstrukturen i 2019 med et holdingselskap som igjen eier de ulike driftsselskapene har
bidratt positivt til driftsutviklingen i 1. halvår 2020, og bidrar til at konsernet til tross for betydelige negativ
effekt av koronapandemien leverer ett brutto driftsresultat (EBITDA) opp mot fjorårets nivå.
Markedssituasjonen
Koronapandemien og nedstengningen av deler av samfunnet har påvirket konsernet vesentlig i 1.halvår men i
ulik grad for datterselskapene.
For Asker og Bærums Budstikke AS har koronapandemien i særlig grad påvirket reklameinntektene som pr.
1.halvår var på 13,6 (19,2) mill., en reduksjon på 5,6 mill. (-29,3 %). Effekten var særlig betydelig i april og mai
og har i noen grad forbedret seg frem mot sommeren. Brukerinntektene utviklet seg fortsatt positivt i 1.halvår
og endte samlet på 33,2 (30,6) mill. som gir en vekst på 8,3 %. Veksten er drevet av fortsatt god utvikling for
digitale brukerinntekter som endte på 9,2 (6,6) mill., en utvikling på 39,5 %. Også papirbaserte brukerinntekter
hadde en god utvikling og endte på 22,4 (22,3) mill., en utvikling på 0,7 % i 1.halvår.
Tjenestetorget hadde et betydelig fall i inntekter rett
etter nedstengningen i mars 2020, men effekten var
kortvarig og trafikken og aktiviteten på tjenesten kom
raskt tilbake igjen. Inntektene pr. 1.halvår er på 21,7
(22,1) mill. som er en utvikling på -1,7 %.
For digitalbyrået B17 Media AS er inntektsutviklingen
mot fjorår svakt positiv med inntekter på 5,4 (5,2) mill.,
en vekst på 4,1 % for 1.halvår. Selv om 1.halvår viser
vekst i inntektene, har selskapet vært betydelig påvirket
av den krevende situasjonen i markedet fra mars 2020.
For eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS endte
leieinntektene på 3,9 (3,7) mill. i 1.halvår som gir en
vekst på 5,9 %. Eiendommen har gjennom fjoråret økt
utleiet areal som gir økte inntekter.

Tjenestetorget Finans AS er et oppstartselskap innen formidling av lån og finansiering, dette markedet har i
mindre grad vært påvirket av koronasituasjonen i samfunnet.
Samlede driftsinntekter i konsernet pr. 1.halvår 2020 ble 78,0 mill. som er 2,4 mill. (-3,0 %) under samme
periode i fjor.

Finansielle plasseringer
Aksjeposten i Polaris Media var ved utgangen av 1. halvår bokført til ett års gjennomsnittskurs på kr.32,59,- som
gir en bokført verdi på 30,3 mill., ned 3,2 mill. fra årsskifte.
Tjenestetorget eier 50 % av aksjene Anbudstorget.no AS og konsernet har en resultatandel i selskapet hittil i år
på 0,8 mill.
Aksjeutvikling Budstikka-aksjen
I 1.halvår 2020 har det blitt omsatt 38 534 aksjer, i det åpne markedet har det blitt handlet til mellom kurs 11,00
og 16,00. Siste handel i 1. halvår var til kurs 15,00.
Framtidsutsikter
Samlede brukerinntekter i Asker og Bærums Budstikke vokser, drevet av betydelig vekst i digitale brukerinntekter
kombinert med en moderat reduksjon i papirbaserte brukerinntekter. Vi forventer fortsatt vekst i
brukerinntektene for 2020, som i liten grad synes påvirket av koronapandemien.
Utviklingen i tradisjonelle reklameinntekter følger fortsatt den negative trenden i mediebransjen med betydelig
fall i papirinntekter, som også har blitt forsterket kraftig av koronapandemien. Det forventes imidlertid fortsatt
inntektsvekst for digitalbyrået B17 Media gjennom 2020.
Det forventes fortsatt reduserte kostnader i Asker og Bærums Budstikke gjennom effektene av fjorårets
omlegging av produksjonssystem for avis og teknologisk plattform for Budstikka.no, fortsatt styrte
personalreduksjoner og andre løpende kostnadseffektiviseringstiltak.
Inntektsutviklingen for Tjenestetorget AS med tilhørende selskaper har vært rimelig god i 1. halvår 2020
sammenlignet med 2019 til tross for koronapandemien med tilhørende nedstenging av deler av samfunnet. Det
samme har resultatutviklingen for Tjenestetorget AS og Anbudstorget AS vært i 1. halvår. Med fortsatt fokus på
kontinuerlig utvikling av tjenestene forventes en relativt positiv utvikling i 2020.
Næringseiendommen Billingstadsletta 17 har til og med 2019 vært i betydelig utvikling gjennom ulike
ombyggingsprosjekter for å maksimere eiendommens utleieareal. Selskapets leieinntekter har gjennom dette
god vekst og en stadig høyere andel eksterne leietakere som gir økt bidrag til konsernet.
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