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Brønnøysunds Avis AS
Årsberetning for 2019
Virksomhetens art og hvor den drives
Mediehuset Brønnøysunds Avis AS utgir lokalavisa Brønnøysunds Avis og nettavisen
BAnett.no. 2019 var avisens 100. årgang med 102 utgivelser av papiravisa. Virksomheten
drives i Brønnøy kommune.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet har hatt en omsetningsøkning på 5,38 % i 2019. Annonseinntektene økte med 1,20
% og opplagsinntektene økte med 6,53 % i 2019. Driftskostnadene økte med 5,92 % og
driftsmarginen ble 12,47 % i 2019, mot 12,92 % i 2018.
Følgende oppstilling reflekterer underliggende drift i selskapet:

Tall i NOK 1.000
Annonseinntekter
Brukerinntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

2019
8 287
9 676
1 616
19 579
17137
2 442

2018 Endring
8 189
98
9 083
593
1 309
307
18 581
998
16 180
957
2 400
42

Selskapet har en egenkapitalandel 71,8 % og er i en god likviditetsmessig situasjon.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Polaris Media Midt-Norge AS, som bedriften er en del av, har flere initiativ til
utviklingsprosesser sammen med lokale mediehus. Hensikten med prosessene er å finne nye
produkter, produksjonsformer og inntektsmodeller som kan gjøre det mulig for lokale
mediehus å levere på sitt samfunnsoppdrag også i fremtiden. Polaris Media Midt-Norge AS eier
flere mindre lokalaviser med begrensede utviklingsressurser og at det iverksettes
utviklingsinitiativ parallelt hos avisene styrker muligheten for deling av resultater, samarbeid
og etter hvert fokusering av enkeltprosjekter rundt avishus som lykkes spesielt med sine
løsninger.
Hendelser etter balansedagen
Effektene av Covid-19 har satt selskapet i en ny og ukjent situasjon. Tiltakene som er
gjennomført i Norge for å redusere smittefaren, gir store ringvirkninger i samfunnet,
næringslivet og økonomien generelt. Mediehusene utgjør en viktig samfunnsfunksjon i en slik
situasjon.
I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har Brønnøysunds Avis opplevd en betydelig
nedgang i annonseinntektene. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge denne situasjonen vil
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vedvare, og dermed hvor store konsekvensene blir for samfunnet og for selskapet. Som følge
av nedgangen i inntekter vil selskapet benytte seg av myndighetenes krisetiltak med å utsette
betalinger av skatter og avgifter. I tillegg har selskapet iverksatt en plan for å redusere
kostnadene
Selskapet inngår i konsernkontoordningen til Polaris Media konsernet. Konsernet har estimert
ulike scenarier for likviditetsutvikling i 2020 som viser tilstrekkelig likviditet på konsernnivå
som selskapet vil ha tilgang til.
Effektene av Covid-19 påvirker ikke årsregnskapet for 2019.
Fortsatt drift
Det bekreftes med dette at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til
grunn for årsregnskapet.
Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller
ulykker i 2019. Samlet sykefravær var 1,29 % i 2019, mot 2,09 % i 2018.
Likestilling
I bedriften er det pr. 31.12.2019 ansatt 4 menn og 2 kvinner. Styret består av 4 menn og 2
kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det
nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
Selskapet antas ikke å forurense det ytre miljø.

Anvendelse av overskudd ( tall i tusen)
Brønnøysunds Avis oppnådde et resultat etter skatt på NOK 2 149. Styret foreslår å anvende
overskuddet på følgende måte:
Avsettes til egenkapital
2 149
------------------------------------------------------------SUM
2 149

Brønnøysund, 19. mai 2020

Henning Johansen
Styreleder

Olav Bjørkli
Styremedlem

Odd Reidar Øie
Styrets nestleder

Matti Riesto
Daglig leder

Astrid Bjørkan
Styremedlem

Gunnar Flikke
Styremedlem

Hildegunn Nielsen
Styremedlem
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