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Resultat pr. 31. desember
Beløp vises i tusen kr Note 2019 2018

Driftsinntekter
Salgsinntekter 5 22 877              22 376              
Annen driftsinntekt 5, 16 10 581              9 450                
Sum driftsinntekt 33 457              31 826              

Driftskostnader
Varekost 4 717                4 193                
Lønnskostnad 7, 8 17 212              16 553              
Annen driftskostnad 6 10 213              9 797                
Avskrivning 12, 13 936                    709                    
Sum driftskostnader 33 077              31 252              

Driftsresultat 381                    574                    

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 105                    76                      
Annen finansinntekt 207                    158                    
Sum finansinntekter 312                    234                    

Annen finanskostnad -1                       -3                       
Sum finanskostnader -1                       -3                       
Netto finansposter 310                    231                    

Ordinært resultat før skattekostnad 691                    805                    
Skattekostnad på ordinært resultat 9 161                    166                    

Resultat etter skatt 530                    639                    

Poster som vil bli omklassifisert til resultat

Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultat

Utvidet resultat -                     -                     
Totalresultat 530                    639                    

Disponering
Overført til annen egenkapital 4 530                    639                    
Sum 530                    639                    
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Balanse pr. 31. desember
Beløp vises i tusen kr Note 2019 2018

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Øvrige immaterielle eiendeler 13 126                   199                   
Sum immaterielle eiendeler 126                   199                   

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar mm 12 728                   870                   
Bygninger og annen fast eiendom 12 15 816              15 930              
Anlegg under utførelse 12 -                    451                   
Sum varige driftsmidler 16 544              17 251              

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i datter og tilknyttet selskap 17 1 103                1 103                
Pensjonsmidler 8 27                      24                      
Sum finansielle anleggsmidler 1 130                1 128                

Sum anleggsmidler 17 801              18 577              

Omløpsmidler

Kundefordringer 1 349                1 197                
Kundefordringer på selskap i samme konsern 14 290                   275                   
Andre fordringer på selskap i samme konsern 14 705                   -                    
Andre fordringer 414                   533                   
Fordring konsernkontoordning 10 6 172                5 760                
Bankinnskudd, kontanter og lignende 10 7 034                7 021                
Sum omløpsmidler 15 964              14 785              

Sum eiendeler 33 765              33 362              
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Balanse pr. 31. desember
Beløp vises i tusen kr Note 2019 2018

Egenkapital

Aksjekapital 3, 4 641                    641                    
Annen egenkapital 4 24 527              23 997              
Sum egenkapital 25 168              24 638              

Gjeld

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt 9 567                    616                    
Sum langsiktig gjeld 567                    616                    

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 449                    615                    
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 14 538                    496                    
Betalbar skatt 9 210                    156                    
Skyldige offentlige avgifter 992                    1 041                
Kontraktsforpliktelse 2 2 669                2 739                
Annen kortsiktig gjeld 3 171                3 062                
Sum kortsiktig gjeld 8 030                8 109                

Sum gjeld 8 597                8 725                

Sum egenkapital og gjeld 33 765              33 362              

Styret for Nordavis AS, Alta

Harald Rise                          Odd Reidar Øye                            Elisabeth Johansen               Per Olav Monseth    
Styrets leder                     Styrets nestleder                             Styremedlem                         Styremedlem               

Elisabeth Netland                   Anne Cathrine Eilertsen                             Tor Sara
Styremedlem                           Styremedlem                                              Daglig leder
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Kontantstrømoppstilling
Beløp vises i tusen kr Note 2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Driftsresultat 381                   574                   
Justert for periodens av - og nedskrivninger 12, 13 936                   709                   
Periodens betalte skatt 9 -156                  -282                  
Endring kundefordringer -167                  93                      
Endring leverandørgjeld -123                  19                      
Endring offentlig gjeld -48                    134                   
Pensjon 8 -3                      -24                    
Endring i andre tidsavgrensningsposter -547                  147                   
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 272                   1 369                

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto driftsinvesteringsaktiviteter 12, 13 -157                  -2 308               
Finansielle investeringer -                    -75                    
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -157                  -2 383               

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Øvrige finansieringsaktiviteter 310                   231                   
Netto kontantstrøm fra finansieringaktiviteter 310                   231                   

Endring i kontantbeholdning
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 10 12 781              13 564              
Netto kontantstrøm 426                   -783                  
Kontanter og bankinnskudd per 31.12 10 13 207              12 781              

 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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Noter til regnskapet
Beløp vises i tusen kr

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Nordavis AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Alta .
Selskapet inngår i konsernregnskapet til Polaris Media ASA, som er tilgjengelig på
www.polarismedia.no. I samsvar med regnskapslovens §3-7 er det av den grunn ikke utarbeidet
separat konsernregnskap for Nordavis AS. 

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av
Finansdepartementet 3. nov 2014. Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger
internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk
regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart i note
2. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler klassifiseres som omløpsmiddel når selskapet forventer å realisere eiendelen, eller har til
hensikt å selge eller forbruke den i selskapets ordinære driftssyklus. Videre er eiendeler som primært
holdes for omsetning eller som forventes realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden
også å anse som omløpsmidler. Tilsvarende gjelder også eiendeler i form av kontanter eller
kontantekvivalenter, med mindre disse er underlagt begrensninger som gjør at den ikke kan veksles
eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Alle
andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler.

Forpliktelser klassifiseres som kortsiktig når de forventes å bli gjort opp i selskapets ordinære
driftssyklus, når de primært holdes for omsetning, eller dersom forpliktelsen forfaller til oppgjør
innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller foretaket ikke har en ubetinget rett til å
utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Eventuelle vilkår
for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at den gjøres opp ved utstedelse av
egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering. Alle andre forpliktelser
klassifiseres som langsiktige.  

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
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Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og 
fravik fra IFRS.

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag
regnskapsførers i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Implementering av nye standarder:

Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående 
regnskapsperiode, med unntak av de endringene i IFRS som har blitt implementert i inneværende 
regnskapsperiode. Nedenfor har selskapet beskrevet hvilke endringer i IFRS med virkning fra 2018 
regnskapet som har vært relevant for selskapet, samt effektene dette har hatt på selskapets 
årsregnskap.

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger. 
Standarden gjelder, med begrensede unntak, for alle inntekter som stammer fra kontrakter med 
kunder. IFRS 15 etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som 
stammer fra kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer 
vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde.

IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og 
omstendigheter når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden 
spesifiserer også regnskapsføringen for de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt 
og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. I tillegg krever standarden 
omfattende noteopplysninger.

Fra 1. januar 2018 har selskapet anvendt IFRS 15. Selskapet har valgt å implementere standarden 
uten tilbakevirkende kraft, det vil si uten tilpasning av sammenligningstall. Nordavis AS selger 
ensartede produkter som er separerbare fra hverandre i tråd med gjeldende bransjenormer. Salg av 
varer og tjenester skjer ved forskuddsbetaling eller med maks 60 dagers kreditt.

Annonsesalg kan skje mot bytteavtaler (barter), men i slike tilfeller faktureres leveransen fra hver av 
partene i henholdt til vanlige utsalgspriser, slik at bytteavtalen føres som en inntekt for det du har 
"solgt" og en tilsvarende kostand for det du har "kjøpt". Det opereres i svært liten grad med 
salgsprovisjoner på selgernivå utover kortsiktige kampanjer på dags- og eller månedsbasis. Noen 
kundekontrakter har et variabelt element i seg når det gjelder fastsettelse av transaksjonsprisen, 
f.eks når det foreligger adgang til å returnere aviser, f.eks. ved løssalg. selskapet innregner 
inntektene fra varesalg netto etter fratrukket retur. Det foreligger ikke innregning av inntekter før 
informasjon om returer er mottatt. Innenfor annonsesalg kan produktene selges hver for seg eller i 
rabatterte pakker. Salgsvederlaget fra produkt solgt som pakker (inkludert rabatt) allokeres eller 
fordeles til de ulike produkter som er solgt som om de var solgt hver for seg. Det at inntekten først 
skal inntektsføres ved oppfyllelse av leveringsforpliktelsen vil ikke medføre endringer. 

Etter IFRS 15 skal kunden innregne driftsinntekten når kontrollen over en vare eller tjeneste er 
overført til kunden. Alle driftsinntektene ble også før innføringen av IFRS 15, innregnet på 
leveringstidspunktet. Brukerinntekter har alltid blitt innregnet når avisen ble levert til kunden, 
annonse når kunden "klikket" på annonsen (digitalt) eller når annonsen ble publisert. Dette er ikke 
endret ved overgang til IFRS 15.

Etter IFRS 15 skal forskuddsbetalinger fra kunder presenteres som kontraktsforpliktelse på egen linje 
i oppstilling av finansiell stilling. Tidligere inngikk forskuddsbetalinger i annen kortsiktig gjeld i 
balanse.
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Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av: 
Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 6 409                    100                640 900         
Sum 6 409                    100                640 900         

Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet per 31.12 var: 

Antall Eierandel Stemmeandel
Polaris Media Nord Norge 5367 84 % 10 %
Amble Investment AS 268 4 % 4 %
Odd Reidar Øie 262 4 % 4 %
Vidar Øie Nilsen 160 3 % 3 %
Øvrige 352 6 % 6 %
Totalt antall aksjer 6 409                    100 % 26 %

Note 4 - Egenkapital 

Aksjekapital
Annen 

egenkapital Sum
Egenkapital 1.1 641                       23 997           24 638            
Årsresultat 530                530                 
Egenkapital 31.12 641                       24 527           25 168            

Note 5 - Driftsinntekter

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid 
nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt 
vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske 
virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Selskapets inntekter regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. Dette er 
sammenfallende med tidspunkt for utsendelse av faktura med unntak av abonnementsinntekter. 

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift, andre typer 
offentlige avgifter, rabatter og bonusordninger samt bistand til markedsføring ovenfor kunder. 

Dette innebærer at annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket 
rabatter. Inntekter gjennom Finn.no regnskapsføres brutto der agentprovisjonen regnskapsføres som en 
driftskostnad. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig 
retur. Abonnement forskuddsbetales, og inntektsføringen av abonnement skjer til full pris i takt med leveringen 
av avisen. Kampanjeprisreduksjon korrigeres i inntekstberegningen for abonnementet. Formidlingsprovisjoner og 
løssalgsprovisjoner regnskapsføres som en kostnad. 

I generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved fullmektig avgi stemme 
for mer enn 10% av det samlede antall aksjer.
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2019 2018
Annonseinntekter
Papir 5 319            5 778             
Digital 3 890            3 889             
Annonserelatert inntekt 835                439                 
Radio og TV 363                345                 
Sum annonseinntekter 10 408           10 452            

Brukerinntekter 
Abonnement 11 872          11 241           
Løssalgsinntekter 597                683                 
Sum brukerinntekter 12 469           11 924            

Øvrige inntekter
Offentlige tilskudd 1) 1 505            1 099             
Husleie 435                488                 
Andre driftsinntekter 8 641            7 864             
Sum øvrige inntekter 10 581           9 450              

Sum driftsinntekter 33 457           31 826            

1) Se nærmere beskrivelse i note 16

Note 6 - Andre driftskostnader

Andre driftskostnader 2019 2018

Distribusjonskostnader 2 580            2 583             
Salg-reklame- og provisjonskostnader 3 010            2 817             
Telefon, Porto 226                213                 
Reisekostnader 455                349                 
IT kostnader 2 214            2 107             
Konsulent og rådgivningstjenester 389                414                 
Drift bygninger og driftsmidler 859                934                 
Tap på fordringer 9                    16                   
Annen driftskostnad 470                364                 
Sum 10 213           9 797              
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Note 7 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse revisor

Lønnskostnader 2019 2018

Lønninger 16 095          15 373           
Arbeidsgiveravgift -                -                 
Pensjonskostnader 792                837                 
Andre ytelser 324                343                 
Sum 17 212           16 553            

Anntall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 25 25

Lønn til ledende personer Lønn
Andre godt-

gjørelser Pensjon
Administrerende direktør 992                      84                  54                   
Styret 116                

Godtgjørelse til revisor 2019 2018

Lovpålagt revisjon 12                   21                    
Andre attestasjonstjenester 5                     4                      
Sum godtgjørelse 17                   25                    

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 

Note 8 - Pensjoner

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
 

Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle 
transaksjoner mellom selskapet og administrerende direktør eller styremedlemmer er foretatt på armlengdes 
avstand.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper. Innskuddene er gitt til 
pensjonsplanen for heltidsansatte.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19 med bakgrunn i NRS 6A.

Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå 
ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
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Note 9 - Skatt

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: 2019 2018

Betalbar skatt 210 156
Endring utsatt skatt -49 10
Årets totale skattekostnad 161 166

Årets betalbare skatt 210 156
Betalbar skatt i balansen 210 156

Avstemming av skattekostnad 2019 2018

Ordinært resultat før skatteskostnad 691                805                 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22%/23% 152                185                 

Skatteeffekt av følgende poster: 
Ikke fradragsberettigede kostnader 19 17
Ikke skattepliktige inntekter -10 -9
Effekt av endret skattesats 0 -28
Skattekostnad på ordinært resultat 161               166                 

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller 2019 2018

Fordel
Omløpsmidler 32                   33                    
Avsetninger 25                   22                    
Sum skatteeffekt av fordeler 57                   54                    

Forpliktelser
Omløpsmidler
Anleggsmidler 613                659                 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 6                     5                      
Gevinst- og tapskonto 5                     6                      
Sum skatteeffekt av forpliktelser 624                670                 
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -567               -616                

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle 
forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på 
grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt 
skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort.
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Note 10 - Bankinnskudd

2019 2018
Bundne skattetrekksmidler 298                298                 
Netto fordring konsernkontoordning 6 172             5 760              
Øvrige bankinnskudd og kontanter 6 736             6 723              
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 13 207           12 781            

Note 11 - Hendelser etter balansedagen. 

Note 12 - Varige driftsmidler

Selskapet er deltaker i en konsernkontoordning, og innestående på bankkontiene representerer mellomværende 
med konsernkontoinnehaver.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene 
(trekkrettighetene) under avtalen. 

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i 
årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, 
men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. Det har 
ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen som får påvirkning for regnskapet for året 2018. 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet 
er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil 
generere. 

Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller 
administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 
av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) 
resultatføres. 

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å 
sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende 
vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i 
estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av 
betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene
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Bygninger og 
annen fast 

eiendom

Driftsløsøre 
inventar 

m.m
Anlegg under 

utførelse Sum
Anskaffelseskost per 1.1 30 431                  945                31 376           
Tilgang i året 32                         90                   122                 
Reklassifisering -                 
Anskaffelseskost per 31.12 30 463                  1 035             -                  31 498           

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 14 050                  75                   14 125           
Årets avskrivninger 597                       231                828                 
Reklassifisering -                 
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 14 647                  306                -                  14 953           

Balanseført per 31.12 15 816                  728                -                  16 544           

Økonomisk levetid 25-50 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 13 - Immaterielle eiendeler

Programvare Sum

Anskaffelseskost per 1.1 916                 916                 
Tilgang i året 35                    35                   
Reklassifisering -                 
Anskaffelseskost per 31.12 951                 951                 

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 718                 718                 
Årets avskrivninger 108                 108                 
Reklassifisering -                  -                 
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 825                 825                 

Balanseført beløp per 31.12 126                 126                 

Økonomisk levetid 3 år
Avskrivningsplan Lineær

Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles 
immaterielle eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.
Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, 
men kostnadsføres løpende. 

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved 
indikasjoner på dette. 

Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom netto salgsinntekt og 
balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under «annen driftsinntekter» og «tap under annen driftskostnader».
Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller 
kravene til balanseføring.
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Note 14 - Nærstående parter

2019 2018
Nærstående part Salg til Kjøp fra Salg til Kjøp fra
Adresseavisen AS -                 907                      757                 
Adresseavisens Telefontjenester AS -                 136                      178                 
Brønnøysunds Avis AS 90                  -                       13                  -                 
Folkebladet AS 41                  -                       30                  -                 
Framtid I Nord AS 597                -                        489                -                  
Harstad Tidende AS 3                    0                            3                    (47)                  
Harstad Tidende Gruppen Multimedia AS -                 -                       -                197                 
Inord AS 2 584             721                      2 476            421                 
Mediehuset Itromsø AS 11                  122                      16                  13                   
Polaris Distribusjon Nord AS -                 1 894                   -                1 887             
Polaris Media ASA -                 916                      -                785                 
Polaris Media Nord-Norge AS 5                    100                      -                -                 
Polaris Media Nordvestlandet AS -                 236                      -                321                 
Polaris Trykk AS -                 -                       -                -                 
Polaris Trykk Alta AS -                 1 978                   -                1 953             
Romsdals Budstikke AS -                 44                         -                43                   
Sunnmørsposten AS 4                    -                       -                26                   
Vesterålen Online AS 50                  -                       7                    -                 
Vesterålens Avis AS 3                    -                       
Harstad Tidende Gruppen AS -                 -                       3                    -                 
Totalt 3 387             7 054                    3 026             6 507              

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler
Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. 
Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. 

Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi, og 
beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all 
vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og eiendelen 
nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdifall som føres i resultatet.

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er 
innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike 
indikasjoner foreligger, estimeres denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et 
beløp som maksimalt tilsvarer tidligere det gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Aktiverte utviklingskostnader er relatert til [sett inn beskrivelse], og i løpet av året er det påløpt totalt MNOK XX i 

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester. Rentekostnader 
og – inntekter er inkludert i kjøp fra og salg til Polaris Media ASA. I det følgende listes det opp transaksjoner
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2019 2018
Nærstående part Fordring Gjeld Fordring Gjeld
Adresseavisen AS -                 85                         -                 101                 
Harstad Tidende AS -                 -                        -                 -12                  
Framtid i Nord AS 2                     -                        0                     -                  
Harstad Tidende Gruppen Multimedia AS -                 -                        -                 6                      
iNord 281                 55                         274                37                    
Brønnøysunds Avis AS 7                     -                        
Sunnmørsposten AS -                 -                        -                 26                    
Polaris Trykk Alta AS -                 148                       -                 125                 
Adresseavisens Telefontjenester AS -                 6                            -                 7                      
Polaris Distribusjon Nord AS -                 188                       -                 161                 
Polaris Media ASA 705                 56                         -                 45                    
Totalt 995                 538                       275                496                 

Note 15 - Avsetninger og usikre forpliktelser

Restrukturering

Pensjon/Afp Sluttpakker
Andre 

avsetninger Sum
Balanse per 1.1 -                       99                  -                 99                  
Avsatt i perioden -                       -                -                 -                 
Reversert i perioden -                -                 -                 
Benyttet avsetning i perioden -                       (99)                 -                 (99)                 
Balanse 31.12 -                        -                 -                  -                 

Utbetales i 2020 -                 
Utbetales etter 2020 -                 
Sum -                 

Note 16 - Offentlige tilskudd

En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere 
hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne 
forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved 
å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer 
markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.
Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og 
restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på 
frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt 
ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene 
knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Tilskudd relatert til inntekt presenteres enten som inntekt 
på egen linje eller «annen inntekt» eller som kostnadsreduksjon for å sammenstilles med kostnadene de er ment 
å kompensere for. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. 

Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens brukstid. Tilskuddet 
bokføres som utsatt inntekt i balansen, eller ved at tilskuddet reduserer den balanseførte verdien av eiendelen 
med verdien av tilskuddet. 

Selskapet mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte) tNOK 921 i 2019 (tNOK 984), 
distribusjonstilskudd tNOK 80 (tNOK 95) og prosjekttilskudd 503 (0) 
.
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Note 17 - Datterselskap og tilknyttet selskap

Datterselskap
Forretnings-

kontor
Eierandel 

31.12
Egenkapital 

31.12
Resultat 

etter skatt
Bokført verdi 

pr 31.12

Ruijan Kaiku AS Alta 66 % 1 768            -200 145

Datterselskap
Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. 
Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet: 
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.

Datterselskapet er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for 
aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning ved objektive 
indikasjoner på verdifall. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til 
stede. 

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet 
samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende 
nedskrivningsvurdering for investeringen.
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Tilknyttede selskaper
Forretnings-

kontor Eierandel
Stemme-

andel
Bokført verdi 

pr 31.12

Sami Aviisa AS Karasjok 34 % 34 % 740

Note 18 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Antall aksjer Eierforhold Aksjekapital Bokført verdi
Sør-Varanger Avis AS 700                  3 % -                 
LokalTV Samkjøringen AS 85                    2 % 9                     
Origo Nord AS 15                    0 % 5                     
Polaris Media ASA 24 492             0 % 130                
Visit Alta 75 000             7,7 % 75                  
SUM 218              

Tilknyttet selskap  
Selskapet har investeringer i tilknyttede selskaper.

Tilknyttede selskaper er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll eller 
felles kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen.

Vurderingselementene som benyttes ved bestemmelse av om selskapet har felles kontroll eller 
bestemmende innflytelse over et selskap er tilsvarende som vurderingene av kontroll av 
datterselskaper. 

Tilknyttet selskap innregnes etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse 
oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Ved førstegangsinnregning vurderes tilknyttede selskap til 
anskaffelseskost. 

Når selskapets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres selskapets 
balanseførte verdi til null og ytterligere tap innregnes ikke med mindre konsernet har en forpliktelse 
til å dekke dette tapet.


