
Resultatregnskap

Nordavis AS
NOTE 2021 2020

Beløp vises i hele tusen kr

DRIFTSINNTEKER OG KOSTNADER

Salgsinntekt 14 24 317 22 285

Annen driftsinntekt 14, 15 11 315 11 123

Sum driftsinntekter 35 632 33 407

Varekostnad 4 405 4 403

Lønnskostnad 12, 16 17 116 16 461

Annen driftskostnad 16, 17 9 680 9 111

Avskrivning 2, 3 906 936

Sum driftskostnader 32 107 30 911

Driftsresultat 3 525 2 496

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 74 60

Annen finansinntekt 87 107

Annen finanskostnad 0 1

Resultat av finansposter 161 166

Ordinært resultat før skattekostnad 3 686 2 663

Skattekostnad på ordinært resultat 11 825 600

Resultat etter skatt 2 861 2 063

POSTER SOM IKKE VIL BLI OMKLASSIFISERT TIL RESULATAT

Estimatavvik pensjon 12 0 0

Skatteeffekt 11 0 0

Utvidet resultat 0 0

Total resultat 2 861 2 063

DISPONERING

Avsatt til annen egenkapital 10 2 861 2 063

Sum overføringer 2 861 2 063
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Balanse

Nordavis AS

EIENDELER NOTE 2021 2020

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER

Øvrige immaterielle eiendeler 2 113 190

Sum immaterielle eiendeler 113 190

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 279 510

Bygninger og annen fast eiendom 3 14 621 15 218

Sum varige driftsmidler 14 899 15 729

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Investering i datter og tilknyttet selskap 4, 5, 6 1 103 1 103

Pensjonsmidler 12 23 42

Sum finansielle anleggsmidler 1 127 1 145

Sum anleggsmidler 16 139 17 064

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 1 577 1 714

Kundefordringer på selskap i samme konsern 7 274 361

Fordring konsernkontoordning 8 1 955 7 329

Andre fordringer på selskap i samme konsern 7 557 670

Andre fordringer 294 255

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 18 670 8 392

Sum fordringer 23 328 18 721

Sum omløpsmidler 23 328 18 721

Sum eiendeler 39 467 35 784
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Balanse

Nordavis AS

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2021 2020

EGENKAPITAL

Aksjekapital 9, 10 641 641

Annen egenkapital 10 29 450 26 589

Sum egenkapital 30 091 27 230

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Utsatt skatt 11 450 530

Sum langsiktig gjeld 450 530

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 694 277

Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 7 559 376

Betalbar skatt 11 905 637

Skyldig offentlige avgifter 839 935

Kontraktsforpliktelse 2 861 2 656

Annen kortsiktig gjeld 13 3 068 3 142

Sum kortsiktig gjeld 8 925 8 024

Sum gjeld 9 376 8 554

Sum egenkapital og gjeld 39 467 35 784

                                        

                                        

16.02.2022

Styret i Nordavis AS

Harald Rise

styreleder

Odd Reidar Øie

nestleder

Elisabeth Johansen

styremedlem

Elisabeth Netland

styremedlem

Tom Skoglund

styremedlem

Tor Sara

daglig leder

Vidar Øie Nilsen

styremedlem
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Indirekte kontantstrøm

Nordavis AS

NOTE 2021 2020

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Driftsresultat 3 525 2 496

Justert for periodens av- og nedskrivninger 2, 3 906 936

Periodens bealte skatt 11 -637 -210

Endring kundefordringer 224 -436

Endring leverandørgjeld 600 -334

Endring offentlig gjeld -96 -57

Pensjon 12 19 -15

Endring i andre tidsavgrensningsposter 91 117

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 631 2 497

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Netto driftsinvesteringsaktiviteter 2, 3 0 -184

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 -184

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Øvrige finansieringsaktiviteter 1 1

Endring fordring/gjeld konsernkontoordninger 5 374 -1 156

Endring i fordring og kortsiktig gjeld konsern 113 35

Utbetaling og innbetalinger av renter 160 165

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 5 647 -956

ENDRING I KONTANTBEHOLDNING

Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 8 392 7 034

Netto kontantstrøm 8 10 278 1 358

Kontanter og bankinnskudd per 31.12 8 18 670 8 392
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Nordavis AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Alta. Selskapet 
inngår i konsernregnskpaet til Polaris Media ASA.   

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av 
Finansdepartementet 10. desember 2019. 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. Selskapet har valgt følgende fravik fra IFRS: IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 
18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser.

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende 
regnskapsposter:

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og over andre inntekter og kostnader og finansielle 
instrumenter til amortisert kost.

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.

Varebeholdninger

Varelager måles til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er 
estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket salgsomkostninger. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av 
FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til 
nåværende tilstand og plassering.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk 
valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til 
historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på 
transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til 
valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden 
under andre finansposter. 
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Estimater og forutsetninger

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader samt 
usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Dette gjelder særlig ytelsesbasert pensjon. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. 
Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk 
erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis 
endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Note 2 Immaterielle eiendeler 

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.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning 
dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt eller som en del av en 
kontantstrømgenererende enhet. For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig 
vurdering med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til 
bestemt levetid prospektivt.

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

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.
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Programvare Sum

Anskaffelseskost per 1.1 726 726
Tilgang i året 0 0
Anskaffelseskost per 31.12 726 726

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 536 536
Årets avskrivninger 77 77
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 613 613

Balanseført beløp per 31.12 113 113

Økonomisk levetid                3 år 
Avskrivningsplan          Lineær

Note 3 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Utgifter 
påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold,  kostnadsføres løpende under 
driftskostnader. 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. 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.

Bygninger 
og annen 

fast 
eiendom

Drifts-
løsøre, 

inventar 
m.m

Sum

Anskaffelseskost per 1.1 17 413 1 055 18 468
Tilgang i året 0 0 0
Anskaffelseskost per 31.12 17 413 1 055 18 468

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 2 194 545 2 739
Årets avskrivninger 598 232 829
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 2 792 777 3 568

Balanseført beløp per 31.12 14 621 279 14 899

Økonomisk levetid 25-50 år  3-10 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær
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Note 4 Datterselskap

Eierandeler i selskaper der selskapet 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.

Datterselskap Forretnings-
kontor

Eier-/
stemmeandel

Egenkapital 
pr 31.12

Resultat 
etter skatt

Bokført verdi 
pr 31.12

Ruijan Kaiku AS Alta 66 % 1 665 192 145
Totalt 145

Note 5 Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den 
finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer selskapets andel av resultater fra tilknyttede 
selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse 
opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av 
investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle 
nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som 
tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede 
selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres 
resultatandelen. 

Tilknyttede selskaper Forretnings-
kontor

Eier- / 
stemmeandel

Sami Aviisa AS Karasjok 34 %

(Tall i hele tusen) Sami Aviisa AS Sum
Opprinnelig anskaffelseskost 740 740

Inngående balanse 01.01 740 740
Tilgang 0 0
Utbytte 0 0
Andre endringer 0 0
Utgående balanse 31.12 740 740
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Note 6 Aksjer og andeler i andre selskap  

Selskapet kan velge å utpeke egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over andre 
inntekter og kostnader (OCI) så fremt de ikke holdes for handelsformål. Klassifiseringen bestemmes på 
instrument - for - instrument basis. Utbytte regnskapsføres som finansinntekt når det er vedtatt. 
Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Selskapet har utpekt ikke-børsnoterte egenkapitalinvesteringer i denne kategorien.

Stemme-/eierandel Bokført verdi
Sør-Varanger Avis AS 3 % 0
LokalTV Samkjøringen AS 2 % 9
Origo Nord AS 0 % 5
Polaris Media ASA 0 % 130
Visit Alta 8 % 75
SUM 13 % 219

Det er ingen kjent markedsverdi for investeringene. 

Note 7 Nærstående parter

Transaksjoner mellom selskapene i konsernet er hovedsakelig knyttet til avistrykking, distribusjonstjenester 
og diverse sentralisert tjenesteyting. Disse transaksjonene er en naturlig del av selskapenes daglige drift. Alle 
transaksjonene mellom selskapene i konsernet foregår på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet betraktes også som nærstående selskap.

 2021 2020
Nærtstående part Relasjon Salg til Kjøp fra Salg til Kjøp fra
Adresseavisen AS Søster 0 1 020 0 1 035
Adresseavisens Telefontjenester AS Søster 0 162 0 146
Folkebladet AS Søster 0 0 5 0
Framtid i Nord AS Søster 697 3 803 11
Harstad Tidene AS Søster 1 0 0 0
iNord AS Søster 2 208 160 2 078 416
Mediehuset Itromsø AS Søster 10 516 7 79
Polaris Distribusjon Midt-Norge AS Søster 0 0 0 1
Polaris Distribusjon Nord-Norge AS Søster 0 1 795 0 1 764
Polaris Media ASA Mor 0 400 0 920
Polaris Media Midt Norge Salg Søster 0 0 0 38
Polaris Media Nord-Norge AS Søster 0 48 30 69
Polaris Media Nordvestlandet AS Søster 0 50 0 162
Polaris Trykk Alta AS Søster 0 1 701 0 1 638
Romsdals Budstikke AS Søster 0 0 0 73
Sunnmørsposten AS Søster 0 42 0 0
Vesterålen Online AS Søster 1 0 0 0
Polaris Trykk Trondheim AS Søster 0 39 0 0
SUM 2 917 5 936 2 923 6 352
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 2021 2020
Nærtstående part Relasjon Fordring Gjeld Fordring Gjeld
Adresseavisen AS Søster 0 97 0 15
Framtid i Nord AS Søster 1 0 77 0
iNord Søster 273 17 284 43
Polaris Trykk Alta AS Søster 0 135 0 120
Adresseavisens Telefontjenester AS Søster 0 2 0 12
Polaris Distribusjon Nord AS Søster 0 178 0 168
Polaris Media ASA Mor 557 8 670 19
Mediehuset iTromsø AS Søster 0 117 0 0
Polaris Media Nordvestlandet AS Søster 0 5 0 0
SUM 831 559 1 031 377

Note 8 Bankinnskudd

2021 2020
Bundne skattetrekksmidler 808 655
Netto fordring (gjeld) konsernkontoordning 1 955 7 329
Øvrige bankinnskudd og kontanter 17 863 7 737
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 20 625 15 721

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. Selskapet inngår i Polaris Media konsernets felles skattetrekksgaranti

Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 6409 100 640 900

Sum 640 900

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet per 31.12 var:

Antall Eierandel Stemmeandel

Polaris Media Nord-Norge AS 5 367 84 % 10 %

Amble Investments AS 268 4 % 4 %

Odd Reidar Øie 262 4 % 4 %

Vidar Øie Nilsen 160 3 % 3 %
Øvrige 352 6 % 6 %

6 409 100 % 26 %

Selskapet er konsolidert inn i regnskapet til Polaris Media ASA. Hovedkontoret ligger i Trondheim. 
Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no
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Note 10 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen 
innskutt 

egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum

Egenkapital 1.1 641 0 0 26 589 27 230

Årsresultat 0 0 0 2 861 2 861

Egenkapital 31.12 641 0 0 29 450 30 091

Note 11 Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den 
relaterer seg til poster i utvidet resultat eller poster ført direkte mot egenkapitalen. I de tilfeller hvor 
egenkapitaltransaksjonen anses som en utdeling og kilden til utdeling er tidligere resultater (opptjent kapital), 
skal skattekonsekvensen av utdelingen resultatføres som skattekostnad i det året utdelingen blir gjennomført.

Utsatt skatt beregnes i samsvar med de skattelover og -regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på 
balansedagen. Usikre skatteforpliktelser innregnes når sannsynligheten for betaling er over 50%. Usikre 
skatteforpliktelser vurderes hver for seg.

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der 
de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes.

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                                             2021 2020

Betalbar skatt 905 637

Endring utsatt skatt -80 -37

Årets totale skattekostnad 825 600

Årets betalbare skatt 905 637

Skatteeffekt konsernbidrag 0 0

Betalbar skatt i balansen 905 637 

Avstemming av skattekostnad 2021 2020

Ordinært resultat før skattekostnad 3 686 2 663

Forventet skatt (22%) 811 586

Skatteeffekt av følgende poster: 

Ikke fradragsberettigede kostnader 14 14

Ikke skattepliktige inntekter 0 0

Skattekostnad på ordinært resultat 825 600
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Oversikt over midlertidige forskjeller 2021 2020

Driftsmidler 2 151 2 497

Fordringer -142 -148

Gevinst- og tapskonto 14 18

Pensjonsmidler 23 42

Sum grunnlag 2 047 2 409

Utsatt skatt (utsatt skattefordel) 22% 450 530

Herav ikke balanseført 0 0

Sum utsatt skatt 450 530

Note 12 Pensjoner

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

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Note 13 Avsetninger og usikre forpliktelser

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.

Note 14 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. 
Forskuddsbetalt abonnement presenteres som kontraktsforpliktelser under kortsiktig gjeld og 
abonnementsinntekter inntektsføres i takt med levering. 
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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. 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. 

2021 2020
Annonseinntekter
Papir 4 089 4 108
Digital 4 135 3 440
Annonserelaterte inntekter 1 449 1 196

Radio og TV 325 233
Sum annonseinntekter 9 998 8 977

Brukerinntekter 
Abonnement 13 820 12 798
Løssalgsinntekter 500 510
Sum brukerinntekter 14 319 13 308

Trykkeriinntekter
Sum trykkeriinntekter 0 0

Øvrige inntekter
Pressestøtte og prosjekttilskudd 1 857 1 768
Husleie 1 382 1 128
Andre driftsinntekter 8 076 8 226
Sum øvrige inntekter 11 315 11 123

Sum driftsinntekter 35 633 33 408

Alle inntekter er knyttet til kontrakter med kunder. Selskapet har ingen kontraktseiendeler (leveranser som 
ennå ikke er fakturert). Se egen note for informasjon om kontraktsforpliktelser.

Note 15 Offentlig tilskudd

Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene 
knyttet til tilskuddene. Inntektsføring er foretatt for søkt, ikke mottatt støtte per årsskiftet, når selskapet 
tilfredsstiller kriteriene for å motta støtte. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som 
andre inntekter.

Selskapet mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (pressestøtte) TNOK 1 342 i 2021 (TNOK 
1 301 ifjor), distribusjonstilskudd TNOK 75 i 2021 (TNOK 87 ifjor) og prosjekttilskudd TNOK 440 i 2021  
(TNOK 380 ifjor).
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Note 16 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørsel revisor

Lønnskostnader 2021 2020

Lønn og feriepenger 15 854 15 428
Pensjonskostnader 870 835
Annen personalkostnad 392 198
Sum 17 116 16 461

Gjennomsnittlig antall årsverk 24 24

Lønn til ledende personer Lønn Pensjon Andre 
godtgjørelser

Daglig leder 1 050 54 87
Styret 0 0 111

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.

Godtgjørelse til revisor 2021 2020
Lovpålagt revisjon 17 8
Andre attestasjonstjenester 11 3
Sum godtgjørelse til revisor 28 11

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 

 Note 17 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader 2021 2020

Distribusjonskostnader 2 193 2 251
Salg, reklame og provisjonskostnader 2 576 2 824
Telefon, porto 260 190
Kostnader transportmidler 150 165
Reisekostnader 77 35
IT-kostnader og kontorrekvisita 2 663 2 250
Konsulent- og rådgivningstjenester 399 384
Drift bygninger og driftsmidler 955 595
Tap på fordringer 49 -2
Annen driftskostnad 359 420
Sum 9 680 9 111
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Note 18 Hendelser etter balansedagen

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 2021. 
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