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Mill. NOK 2011 2010 

Omsetning	 1	847	 1	760
Driftsresultat	(EBITDA)*	 232	 225
Engangseffekter	 –7	 16
Resultat	før	skatt	 140	 102
Årets	resultat	 112	 72

EBITDA-margin	 12,6	%	 12,8	%

Kontantstrøm	fra	operasjonelle	aktiviteter	 179	 297
Netto	driftsinvesteringer	 3	 5
Netto	finansinvesteringer	 21	 50

Totalkapital	 1	979	 2	067
Egenkapital	 759	 724
Egenkapitalandel	 38,3	%	 35,0	%

Netto	rentebærende	gjeld	 360	 411

Antall	årsverk	 1	041	 1	026
Opplag	per	31.12.	 229	311	 235	939
Unike	brukere	(brutto,	snitt	per	uke	4.	kv)	 	1	191	531		 	1	022	814	
Annonsevolum	(spaltemeter)	 91	237	 90	803

Antall	aksjonærer	 830	 834
Antall	aksjer	(1000)	 48	897	 48	897
Resultat	per	aksje	 2,29	 1,47
Utbytte	per	aksje	(foreslått	for	2011)	 1,75	 1,5
Utbytteandel	 76,1	%	 101,8	%

Aksjekurs	per	31.12.	 25,1	 21
Børsverdi	31.12.	 1	227	 1	027
Aksjekurs	høy	 30,5	 27
Aksjekurs	lav	 22,3	 20,6
Antall	transaksjoner	 78	 115

H o v e d t a l l  P o l a r i s  M e d i a

Nøkkeltall Polaris Media
K u r s u t v i K l i N g  P o l a r i s  M e d i a  a s a
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*	Driftsresultat	(EBITDA)	ekskl.		engangseffekter
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De	 store	 omstillingene,	 inkludert	 ned-	
bemanninger,	har	ikke	stanset	utviklings-	og	
vekstkraften	 i	 konsernet.	 I	 hele	 perioden	
har	 konsernet	 blitt	 styrket	 gjennom	 nye	
oppkjøp,	og	i	hele	perioden	har	vi	ligget	helt	
i	front	når	det	gjelder	utvikling	av	nye	pro-
dukter	 og	 tjenester.	 Nå	 er	 vi	 bedre	 rustet	
enn	noen	gang	til	å	gjøre	nye	grep	og	vokse	
videre.	

Det	var	skuffende	at	vi	ikke	nådde	helt	opp	
i	kampen	om	å	få	kjøpe	Edda	Media.	Vi	har	
både	økonomiske	muskler	og	organisatorisk	
evne	til	å	gjennomføre	et	slikt	kjøp.	Nå	er	det	
ikke	 endelig	 avklart	 at	 A-pressen	 og	 Edda	
Media	blir	ett	konsern.	Det	er	flere	regula-	
toriske	hinder	som	kan	påvirke	planene.	Vi	
følger	med	på	utviklingen,	samtidig	som	vi	
også	 ser	 på	 andre	 vekstmuligheter.	 De	 er	
mange.	 Ikke	 minst	 innenfor	 det	 digitale	
området.	

Blant	de	store	mediehuskonsernene	i	Norge,	
er	vi	det	eneste	med	forankring	utenfor	hoved-	
staden.	Vi	har	et	offensivt	og	kompetent	ut-
viklingsmiljø	 i	 konsernet,	 og	 ikke	 minst	 i	

Trondheim	er	vi	tett	på	ett	av	Norges	mest	
spennende	universitets-	og	forskingsmiljø.	

Polaris	 Media	 har	 en	 kort	 historie	 som	
mediekonsern,	 men	 vi	 har	 rukket	 å	 skape	
en	sterk	bedriftskultur	i	et	samspill	mellom	
dyktige	ansatte	fra	Nordfjord	i	sør	til	Finn-
mark	 i	 nord.	 I	 slutten	 av	 oktober	 ble	 alle	
ansatte	 invitert	 til	 en	 ny	 Polarissamling	 i	
Trondheim.	Det	ble	en	svært	vellykket	helg.	
Det	 er	 intet	 mindre	 enn	 imponerende	 at	
888	ansatte	tok	seg	tid	til	å	være	med.	Det	
er	 en	 oppslutning	 på	 85	 prosent,	 noe	 som	
bekrefter	den	sterke	bedriftskulturen	som	
de	fleste	selskaper	kan	misunne	oss.	Det	gir	
styrke	når	nye,	krevende	oppgaver	skal	løses.	

De	 fire	 hoveddatterselskapene	 i	 Polaris	
Media	 er	 hjørnesteinene	 i	 konsernet	 vårt.	
Alt	vi	gjør	og	oppnår	bygger	på	dette	funda-	
mentet.	 Adresseavisen	 Gruppen	 er	 en	 av	
disse	 hjørnesteinene,	 og	 det	 er	 særlig	
Adresseavisen	 som	 har	 stått	 for	 den	 store	
resultatmessige	 fremgangen	 i	 konsernet	
de	to	siste	årene.	Adresseavisen	hevder	seg	
godt	 i	 forhold	 til	 regionale	 mediehus	 i	 de	

andre	store	byene,	og	det	gode	samarbeidet	
med	 disse	 mediehusene	 er	 også	 styrket	 og	
videreutviklet.	 Samtidig	 er	 Adresseavisen	
en	 motor	 i	 konsernet,	 en	 oppgave	 som	 blir	
løst	gjennom	et	tett	og	godt	samspill	med	de	
andre	mediehusene	i	Polaris	Media.	 Det	er	
krevende	 å	 balansere	 de	 ulike	 hensynene	
som	må	tas,	og	dette	hadde	ikke	vært	mulig	
uten	den	gode	dialogen	som	er	etablert	både	
på	 ledelsesnivå	 og	 mellom	 dedikerte	 fag-
personer	i	de	ulike	selskapene.	

Både	i	Adresseavisen	Gruppen	og	de	andre	
hoveddatterselskapene	 er	 det	 en	 rekke	
mediehus	med	fådagersaviser.	Disse	hevder	
seg	 godt	 i	 forhold	 til	 andre	 mediehus	 av	
samme	størrelse.	Flere	av	mediehusene	har	
oppnådd	 sterke	 posisjoner	 også	 i	 digitale	
kanaler.	Dette	gjelder	særlig	oppslutningen	
om	 nettstedene	 målt	 i	 	 antall	 brukere	 og	
antall	 sidevisninger,	 men	 mange	 kan	 også	
vise	til	sterk	vekst	i	digitale	inntekter.	

Det	er	lagt	ned	et	betydelig	arbeid	i	Harstad	
Tidende	 Gruppen	 (HTG)	 for	 å	 oppnå	 gode		
resultater	 etter	 nedleggelsen	 av	 annonse-	
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*	K
ONSERNSJEFENS	BERETNING	*

  også 2011 har vist at Polaris Media er etablert som et solid mediehus- 
 og trykkerikonsern i Norge. Vi leverer et godt resultat i et krevende  

marked, og resultatet er en forbedring i forhold til året før. de nødvendige 
omstillingene som ble gjennomført i store deler av konsernet i 2009, har vært 

medvirkende til to år med gode økonomiske resultater. dette har gitt Polaris Media 
et solid fundament for videre vekst. Kombinasjonen av dyktige ansatte, lav gjeld og god 

inntjening gir oss handlefrihet og slagkraft. 



alliansen	 Media	 Nor	 fra	 1.	 januar	 2011.	
Det	 viste	 seg	 å	 være	 et	 krevende	 arbeid	 å		
innarbeide	 alternative	 løsninger	 etter	 det	
årelange	 samarbeidet	 med	 A-pressen.	 Av-
slutningen	av	året	gav	grunn	til	optimisme.	
I	 desember	 var	 annonseomsetningen	 klart	
høyere	 enn	 tilsvarende	 måned	 året	 før,	 og	
det	er	lagt	et	grunnlag	for	fremgang	i	2012.	
I	 virksomhetene	 ble	 det	 gjennomført	 en	
rekke	 effektiviseringstiltak	 for	 å	 kom-
pensere	for	lavere	inntekter.	Også	dette	er	
et	godt	grunnlag	for	styrket	drift	fremover.	

Parallelt	 med	 andre	 utfordringer	 har	 flere	
av	 mediehusene	 i	 HTG	 fått	 enda	 skarpere	
konkurranse	i	sitt	lokale	område.	Dette	har	
de	ansatte	møtt	med	en	offensiv	holdning.	

Polaris	 Media	 Nordvestlandet	 er	 etablert	
på	 et	 stabilt	 og	 høyt	 nivå	 når	 det	 gjelder	
resultat,	 og	 virksomhetene	 bidrar	 sterkt	 i	
byggingen	av	konsernet.	Gode	løsninger	for		
effektiv	drift	gir	fokus	på	 journalistikk	og	
marked,	 og	 dette	 er	 med	 på	 å	 sikre	 stabile	
resultater.	Samtidig	er	det	viktig	at	medie-
husene	 tar	 på	 seg	 pilotoppgaver,	 særlig	 i	

samarbeid	med	Adresseavisens	utviklings-	
miljø.	 Et	 godt	 eksempel	 på	 dette	 er		
lanseringen	 av	 Møre-Nytt	 på	 nett	 med	 en	
egen	betalingsløsning	for	nettavisen.	Etter	
å	 ha	 lest	 fem	 artikler	 gratis	 i	 løpet	 av	 en		
måned,	 kan	 kundene	 abonnere	 på	 det	
komplette	 innholdet	 av	 nære	 og	 lokale	
saker	 som	 Møre-Nytts	 journalister	 legger	
ut	 på	 nettet.	 Det	 blir	spennende	å	følge	den	
videre	utviklingen.	

Den	 fjerde	 av	 de	 viktige	 hjørnesteinene	 i	
konsernet,	er	Polaris	Trykk.	Med	virksomhet	
i	alle	regionene	–	og	med	konsernets	titler	
som	grunnkapital	–	har	selskapet	lagt	stein	
på	 stein	 i	 arbeidet	 med	 å	 utvikle	 moderne	
og	effektive	trykkerier.	Konsernet	trykker	
nå	totalt	71	avistitler,	hvorav	24	er	interne.		
Det	har	over	år	gitt	imponerende	økonomiske	
resultater.	 Et	 driftsresultat	 (EBITDA)	 på		
126	mill.	kroner	er	en	ytterligere	forbedring	
fra	året	før,	og	andelen	av	eksterne	inntekter
har	økt	fra	56	til	58	prosent.	

I	arbeidet	med	å	oppnå	og	befeste	posisjonen	
som	 ett	 av	 Norges	 ledende	 mediehus-	 og	

trykkerikonsern	har	det	vært	helt	avgjørende		
å	ha	et	godt	samarbeid	med	de	tillitsvalgte.	
De	er	med	på	å	sikre	en	god	dialog	med	alle	
ansatte,	og	de	har	gode	innspill	i	små	og	store	
saker.	Nok	en	Polariskonferanse	hvor	ca.	50	
tillitsvalgtedeltar	 sammen	 med	 konsern-
ledelsen,	ble	også	i	fjor	gjennomført	som	en	
viktig	arena	i	dette	samarbeidet.	

Vi	 har	 forventninger	 om	 videre	 vekst	 i	
2012.	Selv	om	mye	tyder	på	en	viss	utflating	
i	det	totale	annonsemarkedet,	har	vi	sterke	
posisjoner	 i	 alle	 regioner,	 og	 det	 er	 grunn	
til	å	tro	at	vi	skal	oppnå	sterk	vekst	 i	våre	
digitale	kanaler.	Samtidig	ser	vi	på	små	og	
store	 vekstmuligheter	 utenom	 eksiste-	
rende	 virksomhet.	 Vi	 ser	 frem	 til	 nok	 et	
spennende	år.	

Per Axel Koch
konsernsjef
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Konsernsjef Per axel Koch på scenen 
under konsernsamlingen i Trondheim

hvor 888 ansatte deltok.
Foto: Vegard eggen
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1. kvartal
Harstad	Tidende	Gruppen	etablerer	iNord	–	
ny	annonsesamkjøring	i	Troms	og	Finnmark.

Harstad	Tidende,	 iTromsø,	Troms	Folkeblad,	
Framtid	 i	 Nord	 og	 Altaposten	 går	 inn	 i	
Norges	ledende	annonseallianse,	Storby.
	
Polaris	 Trykk	 forlenger	 langsiktige	 trykk-
avtaler	 med	 Dagbladet	 og	 Adresseavisen	
i	 Trondheim,	 samt	 siviltrykkavtalen	 med	
COOP	Norge.

Adresseavisen	lanseres	i	nytt	design	og	med	
en	rekke	nye	innholdssatsninger.

Radioadressa	 relanseres	 med	 nytt	 innhold,	
nye	websider	og	egen	app	for	iPhone.

Trykkerieiendommen	 på	 Orkanger	 og		
forretningseiendommen	i	Harstad	sentrum	
selges	for	til	sammen	NOK	97	mill.

Etter	 overføring	 av	 de	 sist	 oppkjøpte	 avisene	
i	 Vesterålen,	 blir	 annonsesidene	 i	 samtlige	
HTG-aviser,	 med	 unntak	 av	 Altaposten,	
produsert	 hos	 Harstad	 Tidende	 Annonse-
produksjon.

Sparebank1	 SMN	 overtar	 aksjene	 fra	 Roll	
Severin	 Co	 AS	 sitt	 konkursbo	 og	 blir	 nest	
største	aksjonær	i	Polaris	Media.

Adresseavisen	 lanserer	 nyhetsapplikasjon	
for	 iPhone	 med	 integrert	 kodeleser	 som	
kombinerer	 de	 digitale	 produktene	 med	
papirproduktet.

iTromsø	og	Sunnmørsposten	lanserer	e-avis	
på	iPad,	iPhone	og	iPod	Touch.

viktige hendelser i 2011

en kortreist opplevelse kan være enkel, men stor. Her langs elva eira. 
Foto: Jan inge Tomren
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2. kvartal
Mediehusene	 i	 Polaris	 Media	 Nordvest-	
landet,	 samt	 Trønder-Avisa,	 innlemmes	 i	
konsernets	 Tjenestesenter	 for	 Økonomi	
(TSØ).	 TSØ	 håndterer	 etter	 dette	 lønn,	
fakturering	og	regnskap	for	56	selskaper.

Lanserer	 Kortreist	 på	 nett.	 Tjenesten	 er	
konsernets	første	felles	redaksjonelle	nett-
satsning	og	baseres	på	en	idé	om	kortreiste	
reiselivsreportasjer	 utviklet	 av	 Romsdals	
Budstikke.	

Videre	 oppkjøp	 i	 Skjåk	 Medieutvikling	 AS	
(til	 59	 %	 og	 majoritet)	 og	 50	 %	 eierskap	 i	
Dølen	 AS,	 som	 gjør	 at	 Polaris	 Media	 er	
sentrale	 eiere	 i	 mediehusene	 som	 gir	 ut	
Fjuken,	Vigga	og	Dølen	i	Oppland.

Harstad	 Tidende,	 Troms	 Folkeblad	 og	
Trønder-Avisa	 lanserer	 e-avis	 på	 iPad,	
iPhone	og	iPod	Touch.

3. kvartal
Møre-Nytt	lanserer	nettavis	med	betalings-
løsning	for	redaksjonelt	innhold,	som	en	av	
de	første	i	landet.

Brønnøysunds	 Avis	 relanserer	 papiravisen	
med	 nytt	 design,	 bedre	 innhold,	 sterkt	 for-
bedret	 distribusjon	 og	 redusert	 utgivelses-
frekvens	fra	5	til	3	utgivelser	per	uke.

Schibsted	 ASA	 selger	 36,3	 %	 av	 aksjene	 i	
Polaris	Media	ASA		til	Norrkøpings	Tidningars	
Media	 AB	 (14,42	 %),	 Franklin	 Enterprises	
(7,47	%),	NWT	Media	AB	(7,21	%)	og	Helsing-	
borgs	 Dagblad	 AB	 (7,21	 %).	 Sparebank1	
SMN	 er	 etter	 dette	 konsernets	 største	
aksjonær.	

Romsdals	 Budstikke	 kjøper	 2/3	 av	 gratis-
avisen	Avisa	Romsdal.

Harstad	Tidende	Gruppen	kjøper	seg	opp	til	
19	%	i	Sør-Varanger	Avis.

Lokalavisene	 i	 Adresseavisen	 Gruppen	
implementerer	 ny	 web-plattform	 som	 danner	
basis	for	en	felles	plattform	i	konsernet.

4. kvartal
Polaris	 Media	 gjennomfører	 felles	 konsern-	
arrangement	 i	 Trondheim	 med	 888	 deltakere,	
85	%	av	alle	ansatte.	I	tillegg	gjennomføres		
egne	samlinger	for	konsernets	avisbud.

Den	 lokale	 ukeavisen	 iBalsfjord	 avvikles	
etter	to	års	drift,	grunnet	sviktende	økono-	
miske	resultater.

Polaris	 Trykk	 Trondheim	 effektiviserer	
driften	 og	 forbedrer	 kvaliteten.	 Starter	
installasjon	 av	 automatisk	 fargestyring	 på	
én	presse.

Polaris	 Media	 avholder	 ekstraordinær	
generalforsamling	og	fjerner	stemmeretts-
begrensningen	i	selskapets	vedtekter.

viktige hendelser i 2011

strandafjellet er ett av Norges mest spektakulære alpinanlegg, og en kortreist opplevelse av de sjeldne.  
Foto: iver Gjelstenli
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Vår visjon
•	 Polaris	 Media	 skal	 være	 best	 på	 innhold	 og	 den	 foretrukne	

markedsplass	 i	 sine	 regioner,	 i	 alle	 mediekanaler.	 Konsernets	
mediekanaler	skal	kjennetegnes	av	kvalitet	og	nytenkning	i	alle	
ledd.

•	 Polaris	 Media	 skal	 ha	 en	 lokal	 og	 regional	 forankring,	 med	 en	
sterk	redaksjonell	frihet,	uavhengighet	og	integritet.

Våre hovedmålsetninger
•	 Styrke	det	enkelte	mediehus	sin	posisjon	gjennom	bedret	produkt-	

tilbud	i	alle	kanaler.
•	 Bli	ledende	på	Internett	og	digitale	tjenester	i	våre	markeder.
•	 Være	en	av	Norges	ledende	trykkeriaktører.
•	 Oppnå	sterke	økonomiske	resultater.

Vår strategi
•	 Videreutvikle	nr.	1-posisjoner	og	øke	distribusjonskraften.	Hvert	

enkelt	mediehus	og	Medielaben	i	Adresseavisen	arbeider	bevisst	
med	produktutvikling	for	å	etablere	nr.	1-posisjoner	og	øke	den	
digitale	distribusjonskraften.

•	 Utvikle	attraktive	forretningsmodeller	som	øker	kapitaliseringen	
på	nr.	1-posisjoner	digitalt,	samt	øke	inntjeningen	fra	eksisterende	
digitale	forretningsmodeller.	Konsernets	digitale	inntekter	økte	
med	11	%	fra	2010	til	2011,	og	konsernet	lanserte	i	2011	den	første	
piloten	på	brukerbetalt	redaksjonelt	innhold	på	nett.	

•	 Utnytte	kapasiteten	i	trykkeriene.	Polaris	Trykk	har	etablert	en	
posisjon	 i	 det	 nasjonale	 siviltrykkmarkedet	 og	 intensiverer	
markedsarbeidet	for	å	vinne	flere	siviltrykkoppdrag.

•	 Tilpasse	 organisasjonen	 og	 kostnadsstrukturen	 til	 den	 nye	 inn-
holdsproduksjonen.	 Adresseavisen	 Gruppen	 og	 Harstad	 Tidende	
Gruppen	er	i	ferd	med	å	gjennomføre	resultatforbedrende	tiltak	
på	til	sammen	NOK	160	millioner.	I	tillegg	er	det	gjort	betydelige	
grep	i	Polaris	Trykk	og	Polaris	Media	Nordvestlandet.	

Vår redaksjonelle plattform
Selskapets	 publisistiske	 virksomhet	 skal	 drives	 på	 en	 måte	 som	
fullt	ut	sikrer	den	redaksjonelle	frihet,	uavhengighet	og	integritet	
i	 overensstemmelse	 med	 Redaktørplakatens	 prinsipper.	 Det	 er	 et	
overordnet	 mål	 å	 være	 talerør	 for	 –	 og	 kritisk	 medspiller	 til	 –	 en		
positiv	 utvikling	 lokalt	 og	 regionalt,	 og	 samtidig	 sette	 dagsorden	
nasjonalt.
	
Vår rolle som samfunnsaktør
Selskapets	medier	har	et	ansvar	overfor	sine	lesere,	seere,	lyttere	
og	brukere	om	å	stå	for	en	nyhetsformidling	som	er	fri	for	bindinger,	
åpen	for	meningsmangfold	og	på	vakt	mot	maktmisbruk.	Selskapet	
bygger	 sin	 virksomhet	 på	 lokal	 og	 regional	 forankring.	 Vi	 sikrer	
en	fri	og	uavhengig	nyhetsformidling	av	høy	kvalitet	gjennom	å	gi		
engasjerte	 medarbeidere	 spillerom	 til	 å	 fordype	 seg	 i	 de	 viktige		
sakene	av	interesse	både	lokalt,	regionalt	og	nasjonalt.	

Selskapet	har	et	økende	fokus	på	miljøarbeid.	Det	er	et	sterkt	fokus	
på	at	selskapets	avisproduksjon	skal	være	så	miljøvennlig	som	mulig,	
samtidig	 som	 digitaliseringen	 av	 selskapets	 mediekanaler	 bidrar	
til	 å	 minimere	 belastningen	 på	 det	 ytre	 miljø.	 Alle	 selskapets		
trykkerier	er	sertifisert	med	miljømerkene	«Svanen»	og	«Grønt	punkt»,	
og	 står	 for	 en	 miljøvennlig	 produksjon	 av	 papiraviser.	 I	 tillegg	 er	
de	 største	 mediehusene	 i	 konsernet	 og	 Polaris	 Trykk	 Trondheim		
sertifisert	som	«Miljøfyrtårn».

Fakta om Polaris Media
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POlaris TryKK:

Trondheim
Ålesund
Harstad
Nr	1	Adressa-Trykk	Orkanger,		
Orkanger	(50	%)
Byavisa,	Trondheim	(50	%)
Polaris	Distribusjon	Nord,	Harstad
NorPost	Midt-Norge,	Trondheim	(50	%)

POlaris Media NOrdvesTlaNdeT

Romsdals	Budstikke,	Molde
Åndalsnes	Avis,	Åndalsnes
Driva,	Sunndalsøra
Avisa	Romsdal,	Molde	(67	%)
Sunnmørsposten,	Ålesund
Fjordenes	Tidende,	Måløy
Vikebladet	Vestposten,	Ulsteinvik
Fjordingen,	Stryn
Sunnmøringen,	Stranda
Møre-Nytt,	Ørsta
Herøynytt,	Fosnavåg	(80	%)
Fjuken,	Skjåk	(59	%)
Vigga,	Dombås	(59	%)
Dølen,	Vinstra	(50	%)
Nordvest	Distribusjon,	Ålesund
Fjordabladet,	Nordfjordeid	(42	%)

HarsTad TideNde GruPPeN: 

Harstad	Tidende,	Harstad
Troms	Folkeblad,	Finnsnes
Avisa	Nordland,	Bodø	(38	%)
iTromsø,	Tromsø	(96	%)
Framtid	i	Nord,	Storslett
Vesterålen	Online,	Sortland	(60	%)
Andøyposten,	Andenes	(78	%)
Altaposten,	Alta	(78	%)
Vesteraalens	Avis,	Stokmarknes
Sortlandsavisa,	Sortland	(80	%)
iNord,	Tromsø

adresseaviseN GruPPeN 

Adresseavisen,	Trondheim
Sør-Trøndelag,	Orkanger
Fosna-Folket,	Brekstad
Trønderbladet,	Melhus
Innherred	Folkeblad	Verdalingen,	Verdal	(98	%)
Brønnøysunds	Avis,	Brønnøysund	(69	%)
Levangeravisa,	Levanger	(55	%)
Hitra-Frøya,	Fillan	(49	%)
Adressa	Distribusjon,	Trondheim
Adresseavisens	Telefontjenester,	Trondheim
Trøndelagspakken,	Trondheim	(78	%)

Trønder-Avisa,	Steinkjer	(10,1	%)
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Nordfjordeid
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Fakta om Polaris Media

Polaris	Media

	Trønder-Avisa

Daglige	lesere	2011	i	området	fra	Nordfjord	til	Finnmark

Andre

631	000
(50	%)

67	000
(5	%)

139	000
(11	%)

A-pressen
434	000
(34	%)

Kun	lesere	av	lokale	og	regionale	aviser.	
Polaris	Media	er	inklusive	andel	i	tilknyttede	selskap,	
Byavisa	(50%)	og	Avisa	Nordland	(38%).

Omsetning	Polaris	Media

Adresseavisen	
Gruppen

Tall	for	2010	er	proforma.	Polaris	Trykk	inkl.	intern	omsetning	på	hhv.	
NOK	248	mill.	(2011)	og	NOK	232	mill.	(2010).
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2011

Polaris	Media
Nordvestlandet

Harstad	Tidende	
Gruppen

Polaris	Trykk

Omsetning	viktigste	mediekonsern	i	Norge

Polaris	Media
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io
ne

r	k
ro

ne
r

1	847
2	155

4	962

5	746

Edda	Media A-Pressen Media	Norge

2011
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Unike	ukentlige	brukere	Polaris	Media

Adresseavisen	
Gruppen

Kilde:	TNS	Scores,	snitt	per	uke	i	4.	kvartal	(brutto).	
Møre-Nytt	har	blitt	med	i	målingene	i	2011,	og	utgjør	8	965	for	PMNV	i	2011.	
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500	472

541	313

230	204

297	838

205	497

239	292

Polaris	Media
Nordvestlandet

Harstad	Tidende	
Gruppen

2010

2011

Lesertall	Polaris	Media

Adresseavisen	
Gruppen

Kilde:	Forbruker	&	Media	11/1	og	12/1.
Kun	medregnet	mediehus	som	har	målinger	i	Forbruker	&	Media	begge	år.
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297	000
280	000

207	000
200	000

149	000 135	000

Polaris	Media
Nordvestlandet

Harstad	Tidende	
Gruppen

2010

2011

Adresseavisen	
Gruppen

Polaris	Media
Nordvestlandet

Harstad	Tidende	
Gruppen

EBITDA	Polaris	Media

Polaris	
Trykk

EBITDA	ekskl.	engangseffekter.	Tall	for	2010	er	proforma.
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Opplagsutvikling	Polaris	Media

Adresseavisen	
Gruppen

	Tall	for	2010	er	proforma.
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Polaris	Media
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Finn.no	(10,1	%)

Trøndelags-
pakken	(78%)

Brønnøysunds	Avis	(69	%)

Levanger-Avisa	(55	%)

Hitra-Frøya	Lokalavis	(49	%)

Innherreds	Folkeblad	
Verdalingen	(98	%)

Trønderbladet

Fosna-Folket	

Sør-Trøndelag

Driva

Åndalsnes	Avis

Avisa	Romsdal	(67	%)

Vikebladet	Vestposten
Fjordenes	Tidende	

Fjordingen

Sunnmøringen
Møre-Nytt

Herøynytt	(80	%)
Fjuken	(59	%)

Vigga	(59	%)

Dølen	(50	%)
Fjordabladet	(42	%)

Lokalaviser

Adresseavisen

Adressa	Distribusjon

Adresseavisens		
Telefontjenester

Adresseavisen	Gruppen	AS

Polaris	Media	Nordvestlandet	AS

Polaris	Media	

Romsdals	Budstikke
Sunnmørsposten			 Nordvest	Distribusjon
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Harstad	Tidende

Polaris	Trykk	Trondheim	

Polaris	Trykk	Harstad	

Polaris	Trykk	Ålesund	

Nr	1	Adressa-Trykk	Orkanger	(50	%)

Byavisa	(50	%)

NorPost	Midt-Norge

Polaris	Distribusjon	Nord

Troms	Folkeblad

iTromsø	(96%)

Framtid	i	Nord

iBalsfjord

Vesterålen	Online	(60	%)

Andøyposten	(78	%)

Altaposten	(78	%)

Vesteraalens	Avis

Sortlandsavisa	(80	%)

Avisa	Nordland	(38	%)

iNord

Polaris	Media	

Harstad	Tidende	Gruppen	AS

Polaris	Trykk	AS

Polaris	Eiendom	AS

Trønder-Avisa	AS	(10,1	%)
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Konsernstyret

Trond Berger 
f. 1957 

er	 utdannet	 statsautorisert	 revisor	
(1984),	 siviløkonom	 BI	 (1981)	 og	
befalskole	 (1977).	 Tiltrådte	 som	
konserndirektør	i	Schibsted	ASA	i	
1999	og	har	ansvaret	for	virksom-
hetsområdene	 økonomi,	 finans,	
Investor	 Relation,	 Merger	 and	
Acquisition	og	IT.	Trond	Berger	kom	
fra	 stillingen	 som	 investerings-	
direktør	 Stormbull	 (1998).	 Tidligere	
konserndirektør	(CFO)	i	Nycomed	
ASA	og	konserndirektør	for	strategi	
og	 forretningsutvikling	 i	 Nycomed	
Amersham	(1997–98).	Han	var	partner	
i	Arthur	Andersen	i	perioden	1981–	
92.	Berger	sitter	i	styret	i	en	rekke	
Schibsted-selskaper.	
Medlem av revisjonskomitéen i 
Polaris Media

Kaare M. Gisvold
f. 1943, styreleder

er	utdannet	siv.ing/dr.ing.	ved		NTH	
i	1967/1971.		Han	har	bl.a.	erfaring	
fra	stillinger	som	daglig	leder	ved	
Havlaboratoriet,	MARINTEK	(1975–	
81),	adm.dir.	i	Golar-Nor	Offshore	
AS	(1983–1997),	konserndirektør	i		
Petroleum	Geo-Services	ASA	(PGS)	
(1997–2003)	 og	 styreleder	 i	 Det		
norske	 Oljeselskap	 ASA	 (2005–	
2009).	 Han	 har	 vært	 styreleder	 i	
Adresseavisen	 ASA	 (1993–2008)	
og	styreleder	i	Polaris	Media	ASA	
fra	2008.	
leder av kompensasjonskomitéen 
i Polaris Media

Marit Arnstad 
f. 1962, Nestleder

er	utdannet	cand.	jur.	ved	Univer-	
sitetet	 i	 Oslo	 i	 1991.	 Hun	 har	
erfaring	fra	stillinger	som	blant	annet	
Stortingsrepresentant,	parlamentarisk	
leder	for	Senterpartiets	stortings-	
gruppe	og	statsråd	i	Olje-og		energi-	
departementet.	 Arnstad	 arbeider	
som	 advokat	 ved	 advokatfirmaet	
Arntzen	 de	 Besche	 i	 Trondheim.	
Hun	har	en	rekke	styreverv	og	er	
blant	annet	styreleder	ved	NTNU,	
i	Statskog	SF	og	nestleder	i	styret	
i	Statoil	ASA.
Medlem av revisjonskomitéen i 
Polaris Media
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Bente Rathe  
f. 1954

Utdannet	MBA,	University	of	Denver	
(1986)	 Fra	 2002	 selvstendig	
næringsdrivende	(styregrossist	og	
senior	 rådgiver)	 Visekonsernsjef	
i	 Gjensidige	 NOR	 frem	 til	 2002.	
Nåværende	 tillitsverv:	 styreleder	
i	 Ecohz	 AS	 og	 Cenium	 AS,	 nest-	
leder	 i	 Norsk	 Hydro	 ASA,	 Powel	
ASA	 og	 Innovasjon	 Norge,	 styre-
medlem	i	Svenska	Handelsbanken	
AB,	 Sverige,	 Home	 Invest	 AS,	
Nordic	 Choice	 Hospitality	 Group	
AS,	 Aker	 Kværner	 Holding	 AS	 og	
Statens	 Pensjonsfond	 Utlands	
Etikkråd.

Stig Eide Sivertsen 
f. 1959

er	utdannet	fra	Durham	University	
Business	 School	 og	 Universitetet	
i	 Bergen.	 Han	 har	 erfaring	 fra		
stillinger	 som	 	 finansdirektør	 i	
Schibsted	 og	 PGS,	 adm.dir.	 i	 Nett-
avisen,	 konserndirektør	 i	 Telenor	
ASA,	 adm.	 dir.	 i	 Telenor	 Broadcast	
og	 konsernsjef	 i	 Opplysningen.	
Han	er	styremedlem	i	bl.a.	Gylden-
dal,	EMGS	og	Open	Ad	Exchange.	
leder av revisjonskomitéen i 
Polaris Media

Lars Svensson  
f. 1952

Økonomiutdannet	og	ansatt	i	revi-
sjonsbyrå	(1971-77).	Er	arbeidende	
styreleder	i	Helsingborgs	Dagblad.	
Tidligere	 ansatt	 i	 AB	 Nordvästra	
Skånes	Tidningar	(økonomisjef	og	
adm.	 direktør)	 Helsingborgs	 Dag-
blad	 AB	 (adm.direktør).	 Styreverv	
i	 blant	 annet	 Nya	 Wermlands-	
Tidningens	 AB,	 GOTA	 Media	 AB,	
Bergens	 Tidende	 AS,	 Tidnings-	
utgivarna	og	Medieföretagen.

Lennart Foss  
f. 1954

er	utdannet	ved	Uppsala	universitet	
–	Ekonomilinjen	6A.	Fra	2008	adm.
dir./konsernsjef	 i	 Norrkjöpings	
Tidningars	Media	AB.	Har	tidligere	
jobbet	 i	 Expressen,	 Tidnings	 AB	
Marieberg,	 Initiativ	 Universal	 Media	
og	 VLT	 AB	 (adm.dir).	 Nåværende	
tillitsverv:	styreleder	i	Citygate	og	
Morningstar,	 styremedlem	 KF-Media,	
Mediekompaniet,	 Pressens	 Pensions-	
kassa	 og	 datterselskap	 i	 Norr-
köpings	Tidningars	Media	AB.

Terje Eidsvåg 
f. 1966

er	 utdannet	 cand.mag.	 ved	 NTNU	
og	har	siden	1996	vært	journalist	i	
Adresseavisen.	Eidsvåg	er	tidligere	
medlem	 av	 Norsk	 Journalistlags	
landsstyre,	 arbeidsutvalg	 og	 for-
handlingsutvalg	 og	 sitter	 i	 dag	 i	
kontrollkomiteen	 til	 journalist-
laget	 og	 i	 Norsk	 Journalistlags	
Eierskapsutvalg.
ansattrepresentant

Bjørn Sletvold 
f. 1952

er	utdannet	trykker	med	fagbrev.	
Sletvold	har	vært	ansatt	i	Adresse-	
avisen	siden	1971,	først	innen	avis-	
levering	 og	 fra	 1977	 i	 trykkeriet	
som	trykker.	Sletvold	er	leder	for	
Fellesforbundet	 i	 Polaris	 Trykk	
Trondheim	AS.	
ansattrepresentant

Kristine Landmark  
f. 1954

Siviløkonom	 fra	 NHH	 1978.	 Fra	
2010	 selvstendig	 næringsdrivende.	
Adm.dir.	og	Marketing	dir.	Stokke	
AS	(1989–2010).	Ulike	lederstillinger	
i	Sunnmørsbanken	AS	(1979–1989).	
Nåværende	styreverv,	bl.a.	Rieber	
&	 Søn	 ASA,	 Glamox	 ASA,	 Norway	
Royal	 Salmon	 ASA,	 Stokke	 AS,	
Slettvoll	 AS,	 NordicNeuroLab	 AS,	
Innovasjon	 Norge	 Møre	 og	 Roms-
dal,	Mostein	Holding	AS,	Hexagon	
Composites	ASA.	Medlem	av	repr.	
skapet	i	Norsk	Industri.

Gudrun Gulldahl 
f. 1980

har	en	bachelorgrad	i	journalistikk	
fra	 Høgskolen	 i	 Oslo	 (2005),	 med	
sammenliknende	politikk	som	side-	
fag.	 Hun	 har	 i	 tillegg	 grunnfag	 i	
historie,	 organisasjonspsykologi	
og	 pedagogikk	 fra	 henholdsvis	
Universitetet	 i	 Bergen	 og	 Univer-
sitetet	i	Oslo.	Gulldahl	har	tidligere	
arbeidet	som	journalist	i	Aust	Agder	
Blad,	 Asker	 og	 Bærum	 Budstikke	
og	HTG	Multimedia.	Hun	arbeider	
i	 dag	 som	 nettjournalist	 i	 Medie-
huset	 iTromsø.	 Gulldahl	 er	 med-
lem	av	styret	i	Norsk	Journalistlag	
i	Polaris	Media.
ansattrepresentant
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***************************************

Konsernledelsen (Kl) i Polaris Media består av syv ledere.  
Under ledelse av konsernsjef Per axel Koch har denne gruppen 
ansvar for den løpende driften i de ulike virksomhetene og 
for alle aktiviteter på tvers i konsernet. etter etableringen av 
Polaris Media for litt over tre år siden, har det vært gjennom-
ført et omfattende integrasjonsarbeid. innen alle fagområder 
er det etablert funksjoner som både skal tjene fellesskapet 
og den enkelte virksomhet. dette arbeidet er koordinert og 
styrt av medlemmene i Kl. 

Per Axel Koch 
(f. 1961)
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Det	 meste	 av	 virksomheten	 i	 konsernet	 er	
organisert	 i	 fire	 hoveddatterselskap,	 og	
lederne	for	disse	er	alle	i	konsernledelsen.	
I	tillegg	er	ansvarlig	redaktør	i	det	største	
mediehuset,	Adresseavisen,	og	CFO	som	også	
leder	 arbeidet	 med	 forretningsutvikling	 i	
konsernet,	 med	 i	 KL.	 Mye	 av	 arbeidet	 med	
vekst	og	utvikling	som	omfatter	hele	eller	
store	deler	av	konsernet,	er	organisert	som	
prosjekter.	 Medlemmer	 i	 KL	 er	 sentrale	 i	
styringen	av	disse	og	er	ofte	svært	delaktige	
i	gjennomføringen.	

Konsernsjef	Per Axel Koch	leder	KL	og	er	
styreleder	 i	 alle	 hoveddatterselskapene.	 I	
disse	 styrene	 har	 han	 også	 med	 seg	 andre	
medlemmer	 av	 KL.	 Koch	 engasjerer	 seg	
sterkt	 i	 utviklingen	 av	 hele	 konsernet,	 og	
han	 tar	 et	 hovedansvar	 for	 den	 løpende		
dialogen	 med	 eksterne	 nøkkelpersoner,	
både	 politikere	 og	 sentrale	 bransjefolk.	 I	
dette	 arbeidet	 tar	 også	 de	 andre	 medlem-
mene	av	KL	et	stort	ansvar.	

De	andre	medlemmene	i	konsernledelsen	er:	

Arne Blix
sjefredaktør i adresseavisen
Leder	redaktørforum	i	Polaris	Media	og	
har	et	særlig	ansvar	for	de	redaksjo-
nelle	og	publisistiske	spørsmålene	i	
konsernledelsen.	

Styreleder	i	Norsk	Presseforbund	
og	 nestleder	 i	 Norsk	 Redaktør-
forening.

Tove Nedreberg
administrerende direktør i adresseavisen/
adresseavisen Gruppen 
Styremedlem	 i	 hovedstyret	 til	 Medie-	
bedriftenes	 Landsforening	 og	 medlem	 i		
arbeidsutvalget	for	dette	styret.	Nestleder	
i	 styret	 til	 Polaris	 Media	 Nordvestlandet,	
vara	 i	 HTG-styret,	 styremedlem	 i	 Fosna-
Folket	og	varamedlem	i	flere	av	styrene	til	
de	lokale	mediehusene.	

Flere	 av	 konsernets	 kompetansesentre	 er		
organisert	i	Adresseavisen,	herunder	annonse,	
opplag	 og	 digital	 utvikling,	 hvilket	 gir	 et	
særskilt	ansvar	for	disse.	Leder	konsernets	
styringsgruppe	for	Medielaben	og	medlem		
i	 prosjekteiergruppen	 som	 har	 holdt	 i	 de	
store	integrasjonsprosjektene	i	konsernet.

Arne	Blix	og	Tove	Nedreberg	leder	Adresse-	
avisen	som	er	Trøndelags	største	mediehus.	
Adresseavisen	Gruppen	består	ellers	av	flere	
lokale	mediehus.	Ved	siden	av	å	utgi	landets	
eldste	dagsavis,	har	Adresseavisen	også	det	
største	 nettstedet	 i	 Trondheimsregionen.	
De	 siste	 årene	 er	 det	 lagt	 vekt	 på	 å	 bygge	
opp	 et	 abonnementstilbud	 på	 lesebrett	 og	
en	stadig	mer	utviklet	innholdstjeneste	på	
mobil.	

Adresseavisen	 har	 lagt	 bak	 seg	
et	 godt	 år,	 både	 innholds-	 og	

resultatmessig.	 I	 2011	 vant	

Adresseavisen	 en	 rekke	 journalistiske	
priser.	 Den	 omfattende	 serien	 om	 «De	
glemte	 barna»	 fikk	 stor	 oppmerksomhet,	
og	 mediehuset	 har	 vunnet	 priser	 for	 årets	
førsteside,	 beste	 nyhetssak	 på	 nett	 og	
flere	 pressefoto.	 Avisa	 Sør-Trøndelag	 ble	
årets	lokalavis	i	Trøndelag.	

I	 januar	 2011	 ble	 papiravisen	 lansert	 i	 ny	
utgave	 med	 nytt	 innhold,	 ny	 design	 og	 ny	
seksjonering.	 Tilbakemeldingene	 har	 vært	
meget	 gode.	 I	 tillegg	 er	 lørdagsmagasinet	
Ukeadressa	 	 fornyet	 på	 nyåret	 2012,	 det	
er	 lansert	 flere	 nye	 tjenester	 på	 nett,	 og	
tilbudet	på	mobil	er	vesentlig	utvidet.	I	takt	
med	 dette	 er	 markedsplassen	 utviklet	
både	 på	 papir,	 nett	 og	 mobil.	 Godt	 arbeid	 i	
markedet,	 sammen	 med	 gjennomføring	 av	
resultatforbedrende	 tiltak,	 har	 	 løftet	 det	
økonomiske	resultatet	betydelig.

Adresseavisen	 satser	 fortsatt	 sterkt	 på		
papiravisen.	Selv	om	opplag	og	lesertall	går	
noe	ned,	står	hovedproduktet	sterkt,	og	det	
er	viktig	at	avisen	hele	tiden	blir	forbedret.	
Samtidig	er	det	stadig	flere	lesere	og	brukere	
som	 velger	 digitale	 plattformer,	 og	 dette	
tilbudet	 må	 også	 videreutvikles.	 I	 2012	 vil	
adressa.no	 forbedres	 med	 ny	 seksjonering	
og	nye	tjenester.	Et	stadig	større	publikum	
på	 mobil	 vil	 også	 kreve	 videreutvikling	 av	
den	tjenesten.	

Det	 er	 iverksatt	 et	 om-	
fattende	 strategiarbeid	
for	 utvikling	 av	 Adresse-	
avisens	 produkter.	
Arbeidet	 har	 spesielt	
fokus	 på	 Adressa-	
abonnementet	 i	 alle		

Tove Nedreberg 
(f. 1963)

Arne Blix 
(f. 1954)



kanaler	 som	 grunnlag	 for	 å	 utvikle	 betalt	
digitalt	 innhold.	 Det	 arbeides	 også	 med	
strategien	 for	 lokale	 mediehus,	 både	 ut-
vikling	av	disse	enkeltvis	og	i	samspill	med	
Adresseavisen.	

Rolf A. Erstad 
adm.dir. i Harstad Tidende Gruppen as 
(HTG)
Styreleder	i	Harstad	Tidende,	Troms	Folke-
blad,	iTromsø,	Framtid	i	Nord,	iNord,	styre-
medlem	i	Adresseavisen,	Avisa	Nordland	og	
Nordavis	(Altaposten).	

Medlem	i	prosjekteiergruppen	for	de	store	
integrasjonsprosjektene	og	leder	av	styrings-	
gruppen	 for	 Kompetansesenter	 opplag	 i	
Polaris	Media.	
	
Ansvarlig	 for	 HTG	 som	 er	 den	 nordnorske	
delen	 av	 Polaris	 Media,	 med	 ni	 mediehus	
fra	 Vesterålen	 og	 Harstad	 til	 Alta.	 I	 dette	
området	 er	 HTG	 den	 ledende	 medieaktø-
ren.	I	tillegg	har	HTG	eierinteresser	i	Avisa	
Nordland	 (38	 %)	 i	 Bodø	 og	 Sør-Varanger	
Avis	(19	%)	i	Kirkenes.	

HTG	 er	 strategisk	 godt	 posisjonert	 med	
en	 markedsandel	 på	 nesten	 femti	 prosent	
fra	 Vesterålen	 til	 Finnmark	 i	 en	 landsdel	
der	 mulighetene	 står	 i	 kø.	 Først	 og	 fremst		
representert	 ved	 olje-	 og	 gassutvinning,	

men	 også	 med	 spennende	 utsikter	 for	
energisektoren	 totalt,	 marin	 sektor	 og	
mineralleting,	og	starten	på	et	nytt	kapittel		
i	Barents-samarbeidet.	

2011	 var	 året	 da	 A-pressen	 og	 HTG	 av-	
sluttet	 samarbeidet	 i	 Media	 Nor,	 og	 HTG	
gikk	inn	i	Storby	og	skapte	den	nordnorske	
annonsealliansen	 iNord.	 Det	 ga	 betydelige	
utfordringer	 i	 en	 periode	 der	 også	 papir-
opplagene	er	under	press.	Avslutningen	på	
året	 viste	 imidlertid	 fremgang,	 både	 for	
HTG,	iNord	og	mediehusene	–	som	også	opp-
levde	god	vekst	i	bruken	av	digitale	medier.	
Tross	 fallende	 papiropplag,	 er	 mediehus-
enes	totalposisjon	sterkere	enn	noen	gang.	

I	 2012	 forventer	 HTG	 inntektsvekst	 for	
mediehusene	 gjennom	 iNord	 og	 Storby,	 og	
har	 fokus	 på	 videre	 vekst	 både	 i	 bruker-
tall	 og	 inntekter	 fra	 nettaviser,	 lesebrett-	
utgaver	og	mobilbruk.	

Harald H. Rise 
adm.dir. i Polaris Media Nordvestlandet as 
(PMNV) 
Styreleder	i	Sunnmørsposten	(Smp),	Roms-
dals	Budstikke	(RB),	Nordvest	Distribusjon	
og	 Avisa	 Romsdal.	 Nestleder	 i	 styret	 til		
Harstad	 Tidende	 Gruppen	 og	 vara-	
representant	 i	 Adresseavisen	 Gruppen	 og	
Trønder-Avisa.	Fast	møtende	vara-	
medlem	 i	 styret	 til	 Avisa	
Nordland.	
	

Medlem	 i	 prosjekteiergruppen	 som	 har	
ledet	 og	 koordinert	 de	 store	 integrasjons-	
prosjektene	 i	 Polaris	 Media.	 Har	 bred		
erfaring	fra	konsernbyggingen	i	Edda	Media	
og	tidligere	Orkla	Media.	

Ansvarlig	for	selskapet	som	eier	alle	medie-	
virksomhetene	på	Nordvestlandet,	i	tillegg	
til	 Nordvest	 Distribusjon.	 Polaris	 Media	
Nordvestlandet	 omfatter	 store	 mediehus	
som	 Sunnmørsposten	 og	 Romsdals	 Bud-
stikke,	 men	 også	 12	 mindre	 mediehus.	
Floraen	 av	 mindre	 mediehus	 med	 aviser	
som	 kommer	 ut	 1–3	 dager	 i	 uken,	 er	 en	
viktig	del	av	hoveddatterselskapet.	

Gjennom	 en	 effektiv	 struktur	 i	 enkelt-	
selskapene	og	et	utstrakt	samarbeid	mellom	
de	 mindre	 selskapene	 og	 de	 store	 medie-
husene	 RB	 og	 Smp,	 har	 PMNV	 stabilisert	
seg	 på	 et	 stabilt	 og	 høyt	 resultatnivå.	 Slik	
ble	det	også	i	2011.	

En	 av	 de	 største	 utfordringene	 i	 2012	 blir	
å	 sikre	 virksomhetene	 på	 Nordvestlandet	
en	solid	andel	av	det	nasjonale	og	regionale	
reklamemarkedet,	 gjennom	 gode	 og	 kon-
struktive	samarbeidsavtaler	og	godt	arbeid	
i	markedet.	Det	er	grunn	til	å	regne	med	at	
næringslivet	i	regionen	vil	stå	seg	godt	også	
i	2012,	og	PMNV	sine	virksomheter	satser	
mye	 på	 å	 være	 en	 konstruktiv	 medspiller	
både	 når	 det	 gjelder	 rekruttering	 av	 kom-

petente	 medarbeidere	 og	 markedsføring	
av	produkter	og	tjenester.	

Rolf Erstad 
(f. 1954)

Harald H. Rise 
(f. 1959)
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Steinar Bakken 
adm.dir. i Polaris Trykk as 
Styreleder	 i	 Polaris	 Trykk	 Trondheim,	
Polaris	 Trykk	 Harstad,	 Polaris	 Trykk	
Ålesund	 og	 Polaris	 Distribusjon	 Nord.	
Nestleder	 i	 Nr1	 Adressa-Trykk	 Orkanger,	
der	 A-pressen	 og	 Polaris	 Media	 har	 styre-	
lederen	 hvert	 andre	 år.	 Styremedlem	 i	
Adressa	Distribusjon	AS	og	Papirkjøp	AS.	

Ansvarlig	 for	 hele	 trykkerivirksomheten	 i	
Polaris	 Media,	 som	 i	 dag	 består	 av	 fire	
trykkerier	 og	 et	 mindre	 trykkeri	 under	
oppbygging	 i	 Alta.	 Tre	 trykkerier	 er	 100	
prosent	 eid	 av	 Polaris	 Media.	 De	 ligger	 i	
Harstad,	 Trondheim	 og	 Ålesund.	 Nr1	
Adressa-Trykk	 Orkanger	 eies	 av	 Polaris	
Media	og	A-pressen	med	50	prosent	hver.	

Som	 øverste	 leder	 av	 trykkeriene,	 er	 det	
viktig	 for	 Steinar	 Bakken	 å	 koordinere		
dem	 mot	 et	 felles	 mål	 om	 å	 være	 ett	 av	 de	
ledende	trykkerikonsernene	i	Norge.	Dette	
gjøres	 gjennom	 arbeidet	 i	 ledergruppen,	 som	
blant	 annet	 består	 av	 de	 daglige	 lederne	
i	trykkeriene.

Ledelsen	 i	 Polaris	 Trykk	 praktiserer	 et	
tett	og	godt	samarbeid	med	de	ansattes	til-
litsvalgte	 gjennom	 to	 årlige	 utviklings-	
seminarer	lokalt	i	hvert	av	trykkeriene,	og	
ett	sentralt	per	år.	

Polaris	 Trykk	 trykker	 71	 avistitler	 i	 sine	
trykkerier,	 hvorav	 24	 er	 interne	 og	 47	 er	
eksterne.	Av	den	totale	trykkeriomsetningen	
er	 ca.	 40	 prosent	 intern	 og	 ca.	 60	 prosent	
ekstern.	 I	 og	 med	 at	 trykkeriene	 ligger		
forholdsvis	 spredt	 i	 Norge,	 ligger	 alt	 til	
rette	 for	 at	 Polaris	 Trykk	 kan	 tilby		
distribuert	trykking	i	det	norske	siviltrykk-	
markedet.	 COOP	 er	 i	 dag	 den	 største	 sivil-
trykk-kunden.

2011	 ble	 et	 meget	 godt	 år	 for	 Polaris	
Trykk,	 det	 beste	 noen	 gang.	 De	 viktigste	
utfordringene	 i	 2012	 er	 fortsatt	 å	 vokse	
i	det	nasjonale	siviltrykkmarkedet	og	fort-
satt	 gjennomføre	 forbedringstiltak	 i	 hvert	
enkelt	trykkeri.	

Per Olav Monseth 
CFo med ansvar for prosjekt og forretnings- 
utvikling
Styremedlem	i	Polaris	Trykk	AS,	Nr1	Adressa	
Trykk	AS,	Sunnmørsposten	AS	og	Romsdals	
Budstikke	AS.	

Hovedansvar	 for	 finans	 og	 økonomi	 i	
Polaris	 Media	 med	 tilleggsansvar	 for	
konsernprosjekter
•	 Finansiell	og	regnskapsmessig	
	 rapportering
•	 Økonomistyring	og	budsjettering

•	 Sentralenhet	for	regnskap,	lønn	og	
	 inn-	og	utfakturering
•	 Likviditetsstyring
•	 «Compliance»	og	risikostyring
•	 Innkjøp
•	 Investorkontakt
•	 M&A,	investeringer	og	verdsettelser
•	 Konsernprosjekter	og	forretningsutvikling

Monseth	 har	 en	 sentral	 rolle	 i	 arbeidet	
med	 mulige	 strukturendringer,	 der	 det	 er	
viktig	 at	 Polaris	 Media	 aktivt	 vurderer	
muligheter	 og	 utfordringer	 både	 regionalt	
og	nasjonalt.

Han	 har	 også	 vært	 medlem	 i	 prosjekteier-	
gruppen	 som	 har	 stått	 for	 det	 omfattende	
arbeidet	med	integrasjon	i	konsernet.	

Slagkraftig organisasjon
I	et	konsern	som	ikke	har	prioritert	å	bygge	
opp	 en	 stor	 sentral	 organisasjon,	 men	 i		
stedet	 satser	 på	 å	 bruke	 ressurser	 i	 virk-
somhetene	 og	 til	 fellesprosjekter,	 vil	 KL	
spille	 en	 viktig	 rolle	 i	 utviklingen.	 Videre	
vekst	er	avhengig	av	koordinert	innsats.	

Medlemmene	 i	 KL	 har	 fokus	 både	 på	 eget	
forretningsområde	og	hva	som	tjener	kon-
sernet	som	helhet.	Det	innebærer	et	utstrakt	
og	 konstruktivt	 samarbeid	 på	 tvers	 av		
virksomhetsområdene.	På	denne	måten	har	
Polaris	Media	på	kort	tid	blitt	et	slagkraftig	

konsern	 –	 og	 er	 godt	 rustet	 til	 å	
løse	nye	oppgaver.	

Per Olav Monseth 
(f. 1979)

Steinar Bakken 
(f. 1949)
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digital utvikling 

i 2011

Da	lesebrettet	skulle	frelse	mediebransjen

Sterk digital vekst
Polaris	 Media	 har	 i	 2011	 opplevd	 en	 sterk	 vekst	 i	 bruken	 av	
konsernets	digitale	tjenester.	I	4.	kvartal	har	Polaris	Media	nes-
ten	1,2	millioner	unike	brukere	og	14,7	millioner	sidevisninger	
på	mediehusenes	nettsteder	hver	uke,	en	vekst	på	henholdsvis	
16	prosent	og	17	prosent	mot	samme	periode	året	før.	I	de	beste	
ukene	i	2011	har	konsernet	hatt	over	1,3	millioner	unike	bru-
kere	og	over	18	millioner	sidevisninger.	Flere	av	mediehusene	i	
konsernet	har	inntatt	og	befestet	lokale	nr.	1-posisjoner	på	nett	

i	sine	nærområder	i	kamp	med	den	nasjonale	markedslederen	
VG,	blant	annet	adressa.no	og	rbnett.no.	

Den	 sterke	 veksten	 på	 nett	 overgås	 imidlertid	 av	 utviklingen	
på	konsernets	mobiltilpassede	nyhetssider.	Etter	at	konsernet	
startet	med	felles	målinger	av	mobiltrafikken	i	2.	kvartal	2011,	
har	trafikken	økt	med	42	prosent	til	4.	kvartal.	Polaris	Media	
hadde	i	den	beste	uken	i	2011	nesten	190.000	unike	brukere	og	
1,8	millioner	sidevisninger	på	mobilsidene.

Det	er	sterk	fokus	på	videre	vekst	og	økt	kapitalisering	på	bruker-	
posisjonene	i	konsernet.	I	2011	økte	konsernets	digitale	annonse-	
inntekter	med	10,8	prosent	til	138	millioner	kroner,	som	utgjør	
15,2	prosent	av	konsernets	samlede	annonseinntekter.	Medie-
husene	jobber	kontinuerlig	med	å	styrke	sine	brukerposisjoner	
og	øke	inntjeningen	fra	digitale	kanaler,	blant	annet	gjennom	
jevnlig	benchmarking	og	deling	av	beste	praksis.	Polaris	Media	
har	mange	mediehus	med	ulik	størrelse	og	kapasitet.	Det	ligger	
fremdeles	 et	 stort	 potensiale	 i	 å	 dele	 de	 gode	 idéene	 og	 den	
kompetanse	som	finnes	i	mediehusene.	

Tidlig ute
Adresseavisen	lanserte	i	desember	2010,	som	første	norske	avis,	
en	 abonnementsmodell	 for	 en	 lesebrettutgave	 av	 den	 trykte		
avisen.		Våre	abonnenter	kunne	når	som	helst	ta	avisen	med	seg		
og	hente	den	fram	på	smarttelefoner	eller	lesebrett,	uavhengig		
av	 de	 gamle	 distribusjonsformene.	 Noen	 mente	 at	 Adresse-	
avisens	 e-avis	 ville	 bli	 møtt	 med	 skuldertrekk	 og	 avvist	 av	
«first	movers».	I	etterkant	er	det	gledelig	å	kunne	konstatere	at		
produktet	har	slått	godt	an	blant	de	mest	lojale	kundene,	og	at	
denne	 merdistribusjonen	 oppfattes	 som	 et	 nyttig	 supplement	
til	avisabonnementet.		I	etterkant	har	også	mange	konkurrenter,	

Høsten	 2010	 var	 lesebrett-hypen	 på	 sitt	
høyeste,	 og	 mediehus	 verden	 over	 jobbet	
med	 å	 utvikle	 nye	 og	 avanserte	 løsninger.	
Alle	skulle	ut	på	lesebrett,	og	det	var	konkur-	
ranse	om	å	lage	de	mest	avanserte	appene.	
Året	 som	 har	 gått	 har	 vist	 at	 det	 finnes	
betalingsvilje	 for	 lesebrett-produkter,	 men	
at	 det	 ikke	 har	 blitt	 den	 redningsplanken	
som	 de	 mest	 optimistiske	 håpet	 på	 høsten	
2010.	 I	 stedet	 har	 mobilen	 stått	 for	 den	
sterkeste	 trafikk-veksten,	 og	 stadig	 flere	
mediekonsern	 fokuserer	 på	 å	 utvikle	 for-
retningsmodeller	 for	 betalt	 innhold	 i	 flere	
kanaler	 enn	 bare	 papir	 og	 lesebrett.	 Det	 er	
fremdeles	sterk	vekst	på	nettstedene.
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som	 i	 starten	 valgte	 andre	 løsninger,	 etter	
hvert	gått	over	til	den	samme	løsningen	som	
Adresseavisen	 implementerte	 i	 desember	
2010.	

I	 løpet	 av	 2011	 har	 Polaris	 Media	 bygd	
videre	 på	 Adresseavisens	 iPad-løsning	 og	
lansert	 lesebrettversjoner	 for	 iTromsø,	
Sunnmørsposten,	 Harstad	 Tidende,	 Troms	
Folkeblad	 og	 Trønder-Avisa.	 I	 tillegg	 har	
Adresseavisen	 og	 iTromsø	 fått	 e-avis	 i	
Android-versjon.	 Medregnet	 e-avis	 på	 nett	
har	 totalt	 15	 mediehus	 i	 Polaris	 Media	
elektroniske	 utgaver	 av	 avisen,	 med	 til		
sammen	 cirka	 3.700	 digitale	 abonnenter	
ved	utgangen	av	2011.

Betalt digitalt innhold 
Produktutvikling	og	publiseringsstrategier	
preger	 det	 pågående	 arbeidet	 med	 å	 for-	
berede	løsninger	for	betalt	digitalt	innhold	
i	Polaris	Media.	Det	er	sterke	bånd	mellom	
våre	lokale	mediehus	og	deres	abonnenter.	
Fram	 til	 nå	 har	 dette	 limet	 sørget	 for	 en	
sunn	 balanse	 mellom	 opplagsinntekter	 og	
annonseinntekter,	men	med	fallende	opplags-	
tall	har	mediehusene	behov	for	å	fornye	seg.	

Den	 nye	 abonnementsverden	 vil	 være	 en	
tett,	 toveis	 relasjon	 der	 de	 lokale	 egen-	
skapene	ved	produktene	forsterkes	ved	nye	
distribusjoner.	I	2011	var	mye	av	utviklings-

arbeidet	 fokusert	 på	 håndholdte	 enheter	
som	 lesebrett	 og	 smarttelefoner.	 Dette	 vil	
skyte	enda	større	fart	i	2012	når	alle	medie-
hus	 i	 Polaris	 Media	 vil	 være	 etablert	 på	 en	
felles	 multimedial	 plattform	 særlig	 tilpasset	
hurtig	utviklingstakt.	

sikrere beslutningsunderlag for 
vanskelige valg
Adresseavisen	 utgjør	 motoren	 i	 Polaris	
Medias	 strategiarbeid	 for	 å	 ta	 betalt	 for		
innhold.	 I	 2011	 startet	 prosessene	 med	 å		
analysere	brukermønster	og	innholdskonsum	
på	 et	 meget	 detaljert	 nivå.	 Dette	 vil	 gi	 et		
bedre	underlag	for	gode	beslutninger	i	2012		
i	 valget	 av	 digitale	 forretningsmodeller.		
Adresseavisen	 samarbeider	 tett	 med	 flere	
mediehus	og	konsern	i	Norge	og	Sverige	om	
de	meget	avgjørende	spørsmålene	som	opp-
tar	mediefolk	verden	rundt.				

de siste skal bli de første 
6.	 september	 i	 fjor	 lanserte	 Polaris	 Media	
lokalavisen	Møre-Nytt	i	Ørsta	som	nettavis.		
Den	 superlokale	 avisen,	 med	 nærmere	 90	
prosent	 husstandsdekning	 på	 utgivelses-
stedet,	var	den	siste	norske	avisen	som	gikk	
over	til	tabloid.	I	2011	var	de	også	blant	de	
siste	norske	avisene	som	tilbyr	sine	brukere	
en	 nettutgave,	 men	 til	 gjengjeld	 blant	 de	
første	til	å	introdusere	betalingsløsning	for	
det	redaksjonelle	innholdet	på	nettsidene.	

	
Polaris	 Medias	 forsøk	 med	 tredagers-	
avisen	 Møre-Nytt	 er	 blant	 de	 aller	 første	
testene	 på	 digital	 betalingsvilje	 på	 nett	 i	
Norden.	 30.	 september,	 tre	 uker	 etter	 at	
Møre-Nytt	 lanserte	 sin	 nettutgave,	 ble		
konsernets	egenutviklede	betalingssystem,	
basert	på	en	såkalt	frekvensmodell	(meter-	
modell),	aktivert.	New	York	Times	benyttet	
samme	type	modell	i	sin	storstilte	lansering	
av	 digitalt	 abonnement	 våren	 2011.	
Frekvensmodellen	betyr	at	forsiden	speiler	
alt	 innhold,	 og	 brukeren	 får	 noen	 gratis	
smakebiter.	Grensen	er	satt	ved	fem	gratis	
artikler	 i	 måneden.	 Tilgang	 til	 alt	 innhold	
fordrer	 abonnement,	 enten	 som	 et	 tillegg	
til	papirabonnementet	eller	et	rent	digitalt	
abonnement.
	
Nettavisen	 morenytt.no	 har	 fått	 en	 meget	
god	 mottakelse	 og	 bruken	 av	 nettstedet	
har	 holdt	 seg	 høyt,	 også	 etter	 innføringen	
av	 digitale	 abonnement.	 Det	 samme	 har		
antallet	sidevisninger,	som	dermed	gir	nyttig	
informasjon	 om	 hvordan	 denne	 type	 be-
talingsmur	 påvirker	 viktige	 nettavis-	
forutsetninger	 som	 bruk	 av	 fronten	 og		
antall	sidevisninger.		Selve	konverteringen	
skjer	i	et	moderat	tempo,	med	omtrent	300	
digitale	abonnenter	ved	inngangen	til	2012.	
Ørstingene	 støtter	 opp	 om	 sin	 lokalavis,	
også	i	digital	utgave.	

ansvarlig redaktør rune sæbønes 
og konsernsjef Per axel Koch under 
åpningen av Møre-Nytt sitt nettsted, 
morenytt.no.
Foto: Kjell arne steinsvik
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Mobil utvikling
Den	tydeligste	teknologitrenden	i	2011	har	
vært	den	sterke	veksten	i	bruken	av	mobile	
enheter.	 Sommeren	 2011	 startet	 Polaris	
Media	 arbeidet	 med	 å	 modernisere	 den		
mobile	 publiseringen	 tilpasset	 en	 stadig	
større	andel	av	brukere	med	smarttelefoner.	
Medielaben	 gikk	 sammen	 med	 selskapet	
Boost	 Communications	 om	 å	 levere	 dette	
tilbudet.	 Løsningen	 ga	 et	 stort	 løft	 til	 de	
eksisterende	 sidene	 og	 er	 spesielt	 tilpas-
set	 smarttelefoner	 (iPhone	 og	 Android).	 De	
nye	 sidene	 gir	 en	 bedre	 brukeropplevelse,		

samtidig	 som	 det	 er	 lagt	 til	 rette	 for	 flere		
nye	annonseplasser	og	økte	digitale	inntekter.	
De	største	avisene	i	konsernet	har	fått	for-
nyet	 sine	 mobile	 utgaver,	 og	 utrullingen	
fortsetter	i	2012.

Next Media 
«Alt	 som	 kan	 digitaliseres,	 vil	 bli	 digita-	
lisert»,	 lyder	 omkvedet	 på	 verdens	 medie-	
konferanser.	 For	 en	 tradisjonsrik	 bransje	
med	 en	 vellykket	 forretningsmodell	 for-
finet	 i	 århundrer,	 vil	 spådommen	 medføre	
grunnleggende	 endringer.	 Vi	 tror	 medie-	
husene	 er	 tjent	 med	 å	 åpne	 for	 et	 bredt		
samarbeid	 med	 kunnskapsmiljøer	 og		
leverandører	i	bransjen	for	å	møte	disse	ut-
fordringene.	 Polaris	 Medias	 Medielab	 har	
derfor	 initiert	 et	 bredt	 anlagt	 samarbeid		
med	 kunnskapsmiljøene	 i	 teknologibyen	
Trondheim	 og	 i	 Midt-Norge,	 under	 navnet	
Next	 Media.	 Initiativet	 har	 møtt	 særdeles	
god	respons	i	de	framoverlente	og	innovative	
forskermiljøene	ved	NTNU,	som	har	lokket	
flere	 amerikanske	 teknologigiganter	 til	
Trondheim,	 og	 som	 stadig	 føder	 nye,		
spennende	bedrifter.	

Vekker internasjonal interesse
Next	 Media	 inkluderer	 også	 leverandører	
og	 gründermiljøer	 i	 oppbyggingen	 av	 en	
næringsklynge	for	medieinnovasjon	i	Midt-
Norge.	 Mediebedriftenes	 Landsforbund	 og	

det	 bransjenøytrale	 nettverket	 New	 Media	
Network	 har	 begge	 skutt	 inn	 ressurser	 og	
kapital,	i	tillegg	til	Polaris	Media,	NTNU	og	
den	 svenske	 Stampen-gruppen	 i	 Gøteborg.		
Medieforskningsprogrammet	Tivit	i	Finland	
er	 også	 tiltrukket	 av	 mulighetene	 som	 nå	
samler	 moment	 og	 styrke	 i	 Next	 Media	 i	
Trondheim.	 Det	 samme	 gjelder	 Innovasjon	
Norge	og	lokale	myndigheter	som	Trondheim	
kommune	 og	 Sør-Trøndelag	 fylkeskommune.	
Alle	 har	 bidratt	 med	 betydelige	 beløp	 for	 å	
stimulere	den	nye	klyngen.		Next	Media	vil	
i	 tiden	 fremover	 invitere	 partene	 til	
konkrete	 prosjekter	 og	 ønsker	 å	 ta	 en	
inkubatorrolle	for	fremtidens	medier.	

Polaris	 Media	 synes	 det	 er	 svært	 gledelig	
at	Next	Media	har	skapt	så	stor	entusiasme	
blant	 de	 involverte	 partene,	 og	 ser	 med		
spenning	frem	mot	et	konstruktiv	samarbeid	
for	å	forme	fremtidens	digitale	medier.	

Skann QR-koden	 for	 å	 se	 intervju	
med	vinneren	av	konkurransen.

Konseptet	"PIMP	MIN	HyBEL"	skapte,	
foruten	inntekter,	stor	aktivitet	blant	
både	lesere	og	deltagere.	
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spesialutgaven av Ukeadressa der 51 av ungdommene som var på Utøya fortalte sin historie. 
et rystende dokument som viste omfanget av tragedien.
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22. juli satte oss alle på prøve

En partipolitisk uavhengig lokalavis

Ansvarlig redaktør: Roger Rein

Hvor var du da himmel blev til helved´

og døden gikk i land og slog i hjel

Hvor var du da Oslo’s gader skælvede

og somren sagde definitivt farvel

Hvor var du ved allerførste skud

hørte du den mor og far der skreg

Hvor var du da budskapet kom du

græd du også ven – det gjorde jeg

Nu ved vi selv et paradis kan brænde

i dag er hele verden efterladt

I tanker vi selv på dødens strande

Vi døde alle sammen lidt i natt

Intet kan erstatte det de tabte

ingen ord er dækkende til trøst

Hyld dem ved at hylde det de skabte

sig det højt med klar og sikker røst

Vi vil fred og vi vil tolerance 

li’som dem der ikke er her mer’

Mørkemænd må aldrig få dén chance

at vi stopper – så vi starter hér

Det’ det bedste minne vi kan sætte

det’ det største løfte vi kan gi´

Vi vil altid værne om det tætte

frihed – fællesskab - demokrati

2
Levanger-Avisa - tirsdag 26. juli 2011

Carsten Bo

Carsten Bo
Diktet som erstatter dagens leder i avisa ble skrevet om natten mellom 

fredag 22. og lørdag 23. juli.  Det er skribenten og trubaduren Carsten 

Bo (bildet) som har skrevet diktet. Han er tidligere folketingsmedlem i 

Danmark og en kulturpersonlighet i dansk arbeiderbevegelse.  Diktet 

ble skrevet til og framført ved en minnehøytidelighet ved den norske 

ambassaden i København sist lørdag.

– Det er den mest modbydelige opgave jeg nogensinde har påtaget 

mig - og jeg er forsat dybt berørt, skriver Carsten Bo på sin Facebook-

side.

*	˚	*˚	*˚	*˚	*˚	*˚	*˚	*			*˚	*˚	*˚	*˚	*˚	*˚	* ˚	*

Massakren	på	Utøya	og	bomben	i	regjeringskvartalet	utfordret	
alle	norske	journalister	og	redaktører	med	sin	grusomhet	og	med	
skrekkslagne	 og	 oppskakende	 vitnemål	 fra	 de	 som	 ble	 rammet		
av	tragedien.

Fredag	 22.	 juli	 2011	 og	 dagene	 og	 ukene		
etterpå	 ble	 også	 en	 prøve	 på	 hvordan	 vi		
taklet	vår	rolle	som	redaktører,	journalister	
og	fotografer.	Ingen	av	oss	hadde	noen	gang	
vært	oppe	i	en	lignende	situasjon	tidligere.

Suget	 etter	 nyheter	 var	 enormt.	 Samtidig	
ble	 det	 tidlig	 etter	 tragedien	 klart	 at	 alle	
reportasjer	 og	 all	 redigering	 krevde	 en	 ny	
forsiktighet.	 Svært	 mange	 mennesker	 over	
hele	 landet	var	enten	direkte	berørt,	hadde	
mistet	 noen	 av	 sine	 nærmeste,	 var	 over-	
levende,	var	frivillige	hjelpere	–	eller	ansatt	
i	hjelpeapparatet.

Sterkt berørt
Mediehusene	i	Polaris	Media	ble	også	sterkt	
berørt.	 De	 trønderske	 fordi	 AUF	 i	 Nord-	 og	
Sør-Trøndelag	 hadde	 noen	 av	 de	 største		
delegasjonene	på	sommerleiren	på	Utøya,	de	
fleste	 mediehusene	 på	 Nordvestlandet	 og	 i	
Nord-Norge	fordi	de	også	hadde	ungdommer	
som	var	på	Utøya.

I	 ettertid	 må	 det	 være	 lov	 å	 slå	 fast	 at	 våre	
redaksjoner	 har	 kommet	 gjennom	 denne	
prøven	på	en	tett	og	omfattende	dekning	av	

tragediene	i	Oslo	og	på	Utøya	på	en	måte	som	
alle	involverte	kan	være	stolte	av.	Undersøk-	
elser	 som	 er	 gjort	 blant	 publikum,	 av	 blant		
andre	 Mediebedriftenes	 landsforening,	 viser	
at	 regional-	 og	 lokalmedier	 får	 godt	 skuss-
mål	fra	sine	lesere.

Omfattende dekning
Adresseavisen	har	hatt	den	mest	omfattende	
dekningen	 av	 mediehusene	 i	 konsernet.	 En	
stor	utfordring	var	at	åstedene	i	Oslo	og	på	
Utøya	 er	 langt	 unna	 hjemmeredaksjonen.	
Det	 gjorde	 organiseringen	 av	 nyhetsarbeidet	
ekstra	 vanskelig.	 Noen	 redaksjoner,	 som	
for	eksempel	Trønder-Avisa,	valgte	å	knytte		
til	 seg	 frilansere	 i	 området,	 mens	 Adresse-
avisen	meget	raskt	organiserte	fem	team	til	
Oslo,	ved	siden	av	en	stor	hjemmeredaksjon.	

Redaktørene	 og	 journalistene	 i	 konsernets	
mediehus	 sto	 også	 overfor	 en	 betydelig		
utfordring	 knyttet	 til	 den	 løpende	 nyhets-
dekningen	 på	 nett,	 nesten	 fra	 minutt	 til		
minutt	 det	 første	 døgnet.	 Hvor	 nært	 skulle	
man	gå	alle	dem	som	på	en	eller	annen	måte	
var	berørt	av	tragedien?
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Det	 helt	 spesielle	 var	 at	 de	 aller	 fleste		
mediehusene	 i	 konsernet	 er	 den	 eneste		
lokale	 informasjonskanalen	 i	 sitt	 nær-	
område	og	det	stiller	store	krav.	Sunnmørs-
posten	 har	 oppsummert	 sin	 dekning	 slik:	
«Vi	 skulle	 ha	 sakleg	 rapportering	 med	 om-
syn	og	omtanke».

Adresseavisens	redaksjon	har	i	en	oppsum-
mering	blant	annet	konkludert	med	følgende:	
«Vi	mistet	åtte	av	våre	ungdommer.	Profilen	
på	dekningen	vår	var	å	bringe	klarhet	i	hva	
som	skjedde,	være	tett	på	de	som	ble	berørt,	
forklare	 og	 gi	 oversikt	 gjennom	 store		
grafikker,	 tydelig	 bildebruk,	 reportasjer	 og	
kommentarer.	Hver	dag	hadde	vi	rundt	14–
18	 sider	 i	 papirutgaven.	 Adresseavisen	 har	
ikke	søndagsavis,	men	vi	ga	ut	ekstraavis	på	
24	sider	søndag	24.	juli.»

Mange unge medarbeidere
En	stor	utfordring	var	at	tragedien	skjedde	
midt	 i	 sommerferien.	 I	 mange	 redaksjoner		
utgjorde	 sommervikarer	 og	 andre	 unge	

medarbeidere	 en	 stor	 del	 av	 bemanningen.	
For	 mange	 av	 disse	 ble	 det	 en	 tøff	 og	 bratt	
læringskurve.

Det	 var	 samtidig	 krevende	 at	 flere	 av	 de	
unge	medarbeiderne	hadde	kjente	blant	de	
berørte	av	Utøya-tragedien.	Flere	av	medie-	
husene	hentet	tilbake	nøkkelmedarbeidere	
fra	 ferie,	 og	 de	 første	 dagene	 ble	 en	 hard		
påkjenning	 for	 de	 som	 måtte	 bære	 det		
tyngste	lasset.

I	 noen	 av	 redaksjonene	 ble	 det	 etter	 den	
første	uka	lagt	opp	til	krisehåndtering	også	
for	 egne	 medarbeidere.	 Blant	 annet	 hadde	
Trønder-Avisa	 et	 opplegg	 sammen	 med	 sin	
bedriftshelsetjeneste	for	alle	medarbeidere	
som	hadde	deltatt	i	dekningen	av	tragedien.

Etisk dilemma
Gjerningsmannen	 hadde	 en	 bevisst	 medie-
strategi	 som	 satte	 alle	 nyhetsmedier	 på		
kildekritiske	og	presseetiske	prøver.	Noe	av	
begrunnelsen	 for	 terrorhandlingene	 pekte	

på	 klima	 i	 innvandringsdebatten	 og	 sendte	
sjokkbølger	inn	i	nettredaksjoner,	ikke	bare	
her	i	landet,	men	i	hele	verden.	

De	tiltak	som	var	satt	i	gang	i	de	fleste	medie-	
hus	 i	 Polaris	 Media	 for	 å	 få	 en	 bedre	 nett-	
debatt,	 gjorde	 at	 man	 ikke	 fikk	 det	 samme	
behov	som	mange	andre	for	å	gå	nye	runder	
om	 nettdebatten.	 Mange	 av	 redaktørene	
hadde	 allerede	 valgt	 en	 prosedyre	 med	
forhåndsgodkjenning	 av	 debattinnlegg,	 og	
det	ble	gjort	en	innsats	for	å	skape	et	bedre	
klima	i	den	vanskelige	innvandringsdebatten.

Samtidig	var	mange	av	de	nettforumene	som	
gjerningsmannen	 hadde	 deltatt	 i,	 viktige	
kilder	 for	 en	 god	 dekning	 av	 bakgrunnen	
for	 hans	 handlinger	 og	 synspunkter.	 Selv	
om	flere	av	disse	nettstedene	ble	stengt	like		
etter	 22.juli,	 ga	 de	 viktig	 informasjon	 både	
til	 nyhetsartikler,	 bakgrunnsartikler	 og	
kommentarer.

Den	første	uka	etter	22.juli	ble	sterkt	preget	
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av	sjokk	og	vantro.	Mange	av	mediehusenes	
utgaver	både	på	nett	og	papir	bar	også	preg	
av	 behovet	 alle	 hadde	 for	 å	 sørge	 sammen.	
Det	 kom	 inn	 leserbrev,	 dikt	 og	 kommenta-
rer	fra	leserne	i	denne	perioden.	Og	det	ble	
fulgt	 opp	 av	 mange	 reportasjer	 som	 viste	
små	og	store	markeringer	som	ble	arrangert	
for	at	folk	skulle	kunne	sørge	sammen.

Adresseavisen	hadde	allerede	i	ekstrautgaven	
søndag	24.juli	tre	sider	om	det	såkalte	mani-	
festet	 som	 gjerningsmannen	 hadde	 laget.	
Mediehuset	 hadde	 også	 intervju	 med	 den	
anonyme	 bloggeren	 «Fjordman»	 som	 i	 det	
nevnte	 manifestet	 fremsto	 som	 en	 inspira-	
sjonskilde.	 Dette	 sto	 på	 trykk	 mandag	 25.	
juli.	 Sunnmørsposten	 hadde	 tidlig	 i	 august	
intervju	 med	 Fjordmans	 foreldre,	 etter	 at	
han	 selv	 valgte	 å	 identifisere	 seg	 offentlig.	

Ofrene og de pårørende
Nærmere	 150	 ungdommer	 i	 nedslagsfeltet	
til	våre	mediehus	var	direkte	berørt	av	trage-	

dien	på	Utøya.	Mange	overlevende	fortalte	om	
sine	 grusomme	 opplevelser.	 Noen	 familier	
som	 hadde	 mistet	 sine	 nærmeste,	 valgte	 å	
dele	sin	sorg	over	å	miste	en	sønn	eller	datter,	
bror	eller	søster	med	leserne.

Reportasjene	 vitnet	 om	 unge	 mennesker	
som	ønsket	å	dele	sine	forferdelige	opplev-	
elser.	 Noen	 hadde	 sett	 kjæresten	 bli	 skutt,	
andre	 hadde	 overlevd	 ved	 å	 gjemme	 seg.		
Konklusjonen	av	disse	mange	historiene	er		
at	dekningen	var	nær,	ærbødig	og	respektfull.

Den	 store	 sorgen	 ble	 formidlet	 gjennom		
minnesamlinger,	 blomsterhavet	 og	 guds-
tjenestene	i	mange	kirker	i	hele	landsdelen.	
Mediehusene	 hadde	 også	 intervjuer	 med		
prester,	 biskoper	 og	 ordførere	 som	 sto		
sentralt	 i	 arbeidet	 med	 å	 bearbeide	 den		
kollektive	sorgen.
 
Bildebruk
En	av	de	aller	største	utfordringene	i	dekningen	

av	tragediene	i	Oslo	og	på	Utøya	var	knyttet	
til	 bildebruk.	 I	 starten	 fordi	 ingen	 visste	
hvem	 som	 var	 berørt,	 senere	 fordi	 det	 var	
viktig	at	vi	ikke	gikk	for	nært	barn	og	unge	
i	dyp	sorg	og	fortvilelse.	I	alle	mediehusene	
ble	det	brukt	mye	tid	på	en	etisk	vurdering	
av	bildene	som	skulle	på	trykk,	blant	annet	
for	 å	 hindre	 offentliggjøring	 av	 bilder	 med	
døde	og	gjenkjennelige	ofre.

Den	 samme	 vurderingen	 ble	 lagt	 til	 grunn	
i	 dekningen	 av	 de	 mange	 begravelsene.		
Mediehusene	 la	 stor	 vekt	 på	 ikke	 å	 gå	 for	
nært	mennesker	i	bunnløs	sorg.

Etter den første uka 
Selv	om	dekningen	varierte	ganske	mye	fra	
mediehus	til	mediehus,	blant	annet	på	grunn	
av	 utgivelseshyppighet,	 så	 preget	 Utøya-	
tragedien	alle	avisene	i	tre–fire	uker	fra	22.	
juli	til	midten	av	august.	Hele	tragedien	kom	
så	 nær,	 ikke	 minst	 på	 grunn	 av	 alle	 sørge-	
høytidelighetene,	 alle	 begravelsene	 og	 alle	
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historiene	som	barn	og	unge	fra	Utøya	kunne	
fortelle.

Utover	 høsten	 er	 det	 hovedsakelig	 de		
største	mediehusene	som	har	dekket	saken.	
Igjen	 har	 Adresseavisen	 utmerket	 seg	 med	
et	omfattende	dokument,	som	vil	bli	stående	
som	 et	 sterkt	 minnesmerke	 om	 det	 som	
skjedde.

Redaksjonen	ville	fortelle	hvordan	det	gikk	
med	dem	som	overlevde	og	tok	kontakt	med	
alle	 fra	 Nord-	 og	 Sør-Trøndelag	 som	 var	 på	
Utøya.	 Dette	 resulterte	 i	 en	 spesialutgave	
av	 Ukeadressa	 med	 historiene	 til	 51	 av		
ungdommene.	 Et	 rystende	 dokument	 som	
viser	 omfanget	 av	 tragedien.	 Mange	 var	
opptatt	av	å	gå	videre	i	livet,	av	mer	åpenhet	
og	 mer	 demokrati.	 Av	 ikke	 å	 hate	 og	 ikke	
frykte.	

Trønder-Avisa	valgte	å	vie	en	egen	utgave	av	
lørdagsmagasinet	«Pluss»	til	Utøya-tragedien,	

også	det	et	sterkt	minnesmerke	og	et	forsøk	
på	å	gå	videre	med	utgangspunkt	i	erfaring-
ene	etter	tragedien	22.juli.

Kåringer
Flere	 av	 mediehusene	 har	 årlige	 kåringer	
av	 «årets	 navn».	 I	 Trøndelag	 ble	 kåringene		
preget	 av	 Utøya-tragedien.	 Adresseavisen	
og	 NRK	 Trøndelag	 ba	 om	 lesernes	 hjelp	 til	
å	kåre	årets	trønder,	og	valget	falt	på	Arne	
Emil	Okkenhaug	som	mistet	sønnen	Emil	på	
Utøya.

I	 begrunnelsen	 skriver	 juryen	 blant	 annet:	
«Arne	 Okkenhaug	 framsto	 uten	 bitterhet,	
og	appellerte	til	fornuft,	da	mange	lot	sinnet	
styre.	Han	inspirerte	oss	alle,	selv	da	han	var	
midt	i	sin	egen	sorg.»

Trønder-Avisa	utnevnte	Hanne	Hestø	Ness,	
en	 av	 de	 overlevende	 som	 ble	 hardt	 skadet	
på	 Utøya,	 som	 årets	 nordtrønder.	 I	 begrun-
nelsen	heter	det	blant	annet:	«Årets	tildeling	

av	prisen	«Årets	nordtrønder»	skal	også	vise	
oss	 håp.	 Er	 vi	 sterke,	 kan	 vi	 kjempe	 oss		
tilbake	til	livet.	I	dag	står	Hanne	håpefull	på	
terskelen	 til	 et	 nytt	 ungdommelig	 engasje-
ment	som	sekretær	i	AUF.»

Oppsummeringer
Den	regjeringsoppnevnte	22.juli-kommisjonen	
skal	blant	annet	se	nærmere	på	samfunnets	
evne	 til	 «å	 håndtere	 situasjonen	 under	 og	
etter	slike	hendelser,	herunder	ivaretakelse	
av	 skadede	 og	 pårørende.»	 Det	 at	 stats-	
ministeren	har	valgt	å	ta	med	en	av	landets	
fremste	 pressehistorikere,	 professor	 Guri	
Hjeltnes,	kan	tyde	på	at	også	medienes	evner	
kommer	til	å	bli	vurdert.

I	Adresseavisens	redaksjon	har	man	gjort	en	
oppsummering	av	dekningen	som	på	mange	
måter	 kan	 gjelde	 for	 alle	 mediehusene	 i		
Polaris	Media:
«Etter	 vårt	 syn	 har	 vi	 hatt	 en	 grundig,	
kritisk	 og	 respektfull	 dekning	 som	 har	

Terrorenmå
ikkevinne

Norgeerrammetavterror.Etstortantallpersonererdrept.Likevelmåikketerroristenefåskapedenfryktdeønsker.Hele nasjonen satt lamslått og fulgtemed påmel-dingene somkom fra regjeringskvartalet ogUtøya igår ettermiddag og kveld.Mennesker over heleverden er opprørt over at ogsåNorge nå er rammetav terror. AngrepetmotOslo ogUtøya ser ut til åvære et av de alvorligste terroranslag i verden sidenUSAble angrepet11. september for ti år siden.Denne gangen ble selve regjeringsbygningensprengt.

I Norge er dette denmest dramatiske hendelsensiden 9. april 1940. Sværtmange kjenner noen somvar involvert i eller befant seg i nærheten av trage-dien. Det som skjedde berører oss alle.
Sent i går kveld kunne politiet bekrefte at den på-grepne er en 32 år gammel etnisk norsk nordmann.Saken komdermed i et noe annet lys enn tidligerepå kvelden, uten at tragedien blirmindre av dengrunn.

Det vil ta lang tid før vi fåroversikt over konsekvenseneav det som skjedde. Noen vil siat Norge blir et annerledesland etter 22. juli 2011. Dagenvil uten tvil bli stående i his-torien, og angrepet kan påvirke vår oppfatning avvår plass i verden.Men det er viktig at hele be-folkningen allerede nå samler seg om én viktiginnsikt: Terroristene, omde er én eller flere,måikke vinne. Demå ikke få spre den frykt de ønsker.Norge er et åpent samfunn der det er en stor gradav tillitmellombefolkningen ogmyndighetene.Slikmå det fortsette.
Vi stiller oss fullt ut bak statsminister Jens Stolten-berg når han sier at frykten ikkemå vinne. Det somhar skjedd er så alvorlig at fortvilelsen lett kan taoverhånd.Men vimå aldri la terror få påvirke våreliv eller våre holdninger.

Norge har ord på seg for å være en fredselskendenasjon. Vi har spilt en konfliktdempende rolle iflere internasjonale konflikter, og det har imangeår vært et standarduttrykk at vi lever i et fredelighjørne av verden.MenNorge er involvert i krigs-handlinger både i Afghanistan og i Libya, og etterpubliseringen avMuhammed-tegningene er vårtland i enkelte ekstremistiske,muslimskemiljøerblitt nevnt i samme åndedrag somDanmark.
Derfor har vi også i Norge vært nødt til å ta terror-faren på alvor. Alt tyder foreløpig på atmyndig-hetene har gjort det. Politiets sikkerhetstjenesteskriver i sin trusselvurdering for 2011at «selv omdet er få personer i Norge som støtter opp omeks-trem islamisme, pågår det i dag aktiviteter i vissemiljøer somkan bidra til en skjerping av trussels-ituasjonen i 2011».

Inntil noe annet er påvist, velger vi å tro at politiethar tatt konsekvensen av denne erkjennelsen.Mendet er naturlig at det i lang tid fremover vil bli dis-kutert ompolitiet kunne gjortmer for å hindregårsdagens tragedie. Ett spørsmål vil plage osslenge:Hvordan kunne det skje?
Det viktigste i første omgang er likevel at vi viserhverandre og omverdenen atNorge ikke lar segpåvirke av terror.

Hvordan
kunne
det skje?

2 Leder

Lørdag 23. juli 2011

MIDT-NORGES FRIE STEMME

Sjefredaktør: Arne BlixNyhetsredaktør: Kirsti HusbySamfunnsredaktør: Stein Arne SætherDigital redaktør: Rolf Dyrnes SvendsenAdm. direktør: Tove Nedreberg

Terrorangrepet mot Norge

22. juli 2011–N
Klokken15.20 rammet den voldsomme eksplosjonenRegjeringskvartalet i Oslo sentrum. Hele bygningen som huset
blant annet statsministerens kontor var knust. Et Norge i
sjokk var for første gang rammet av et stort terroranslag. I går
kveld var syv mennesker bekreftet drept og 9-10 hardt skadde.
Nyheten om bomben someksploderte i Norge gikk påtopp i alle verdensnyhetskanaler.
USA's president Barack Obamable holdt løpende orientert omterrorangrepet i Oslo.Klokken 17.30: en eller flereterrorister gikk løs på forsvars-løse AUF-ungdommer samlet tilpolitisk sommerleir på Utøya. Ito timer ble ungdommene holdti et terrorregimepåden lille øya iTyrifjorden. I går kveld var an-tallet bekreftede drepte ti, men

etter finsøket politiet gjorde inatt forventer en at dødstallenevil stige.Mange trønderske ung-dommer deltar på Utøya, mendet var i går kveld uavklart omdet var trønderske ungdommerblant de drepte.
Politiet har pågrepet en 32 årgammel etnisk nordmann, og demener samme gjerningsmannkan ha hatt befatning med ter-rorhandlingene både i Oslo ogpå Utøya. Dette baserer de på atpersonen som ble observert iOslo sentrum før eksplosjonen,

hadde identisk klesdrakt somhan hadde på segpåUtøya.Hele Regjeringskvartalet varknust – smadret fra topp tilbunn. På bakkenivå kunne en setvers gjennom bygningen derJens Stoltenberg har kontor.Det hersket en stund usikker-het omkring situasjonen til lan-dets politiske ledelse. Det varførst etter en time det ble bekref-tet at statsminister Jens Stolten-berg og justisminister KnutStorberget var uskadd og i sik-kerhet.
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skapt	 følelser,	 engasjement	 og	 kunn-
skap	om	den	uken	da	Norge	ble	rystet	av		
terror.	 Og	 vi	 har	 fortalt	 historiene	 til	
menneskene	 som	 ble	 rammet	 fra	 vår	
egen	landsdel.»

arne emil okkenhaug – som mistet sønnen 
emil på Utøya – ble kåret til «Årets trønder» av 
brukerne til adresseavisen og NrK Trøndelag.  

Foto: rune Petter Ness

Arve Løberg
Ansvarlig	redaktør,	Trønder-Avisa
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Selveste	kong	Olav	Tryggvason	tok	i	mot	hele	888	deltakere	til	
konsernsamling	i	Trondheim	siste	helga	i	oktober.	Forventningene	

var	skyhøye	etter	de	to	foregående	konsernsamlingene	i	2009	i	
Trondheim	og	Geiranger.

      «
•» «•» «•» «•» «•» ∆ ∑ ∆ «•» «•» «•» «•» «•»
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Denne	 gangen	 var	 alle	 samlet		
på	 historisk	 grunn	 på	 Nidarø,	 i	 det	 som		
kalles	Trondheim	Spektrum,	der	kong	Olav	
på	 en	 verdig	 måte	 ønsket	 velkommen	 til	
«sin»	by	som	han	grunnla	i	år	997.	Han	var	
ikke	redd	for	at	byen	ble	invadert,	men	opp-
tatt	av	samlingstanken	og	at	folk	fra	nord	og	
sør	var	kommet	til	det	midtnorske	sentrum.

For	 at	 alle	 skulle	 ankomme	 samlingen	 til	
samme	tid,	var	vi	prisgitt	både	god	planleg-
ging	og	milde	værguder.	Presis	klokken	tolv	
var	alle	på	plass,	enten	de	kom	med	fly,	buss,	
båt	 eller	 bil.	 Mange	 hadde	 vært	 på	 reisefot	
over	 lang	 tid,	 så	 en	 kortreist	 lunsj	 ble	 satt	
stor	 pris	 på.	 Med	 en	 tilhørende	 velkomst-
drink	kunne	folk	mingle,	treffe	gamle	kjente	
og	kanskje	snakke	med	noen	de	kun	hadde	
truffet	på	telefon	tidligere.	

Fagprogrammet
Samlingen	 ble	 innledet	 med	 premieren	 på	
en	profilfilm	om	Polaris	Media.	Filmen	kan	
sees	 på	 polarismedia.no	 eller	 ved	 å	 bruke	
QR-koden	på	neste	side.	

Videre	 gav	
konsernsjef	 Per	
Axel	 Koch	 en	 innføring	 i		
status	og	den	videre	utvikling	av	Polaris	
Media.	Med	sterk	fokus	 på	 utvikling	av	nr.	
1-posisjoner	og	digital	vekst,	har	konsernet	
skapt	 gode	 resultater	 både	 økonomisk	 og	 i	
oppslutning	i	brukermarkedene.	Konsernet	
står	 sterkt,	 med	 kostnadseffektiv	 drift	 og	
solid	 lønnsomhet,	 og	 har	 på	 kort	 tid	 skapt	
et	solid	fundament	for	videre	vekst	i	frem-
tiden.	Konsernsjefen	var	også	tydelig	impo-	
nert	over	at	85	prosent	av	de	ansatte	hadde	
valgt	å	bruke	helgen	på	å	reise	til	Trondheim	
for	 å	 bygge	 relasjoner	 og	 videreutvikle	
en	felles	bedriftskultur	i	konsernet.	

Etter	konsernsjefens	innledning	ble	Arne	Blix,	
sjefredaktør	 i	 Adresseavisen,	 intervjuet	
av	en	meget	opplagt	programvert	Harry	Tiller	
om	 medienes	 samfunnsoppdrag.	 Dette	 ble	
satt	i	et	spesielt	lys	gjennom	eksempler	fra	
dekningen	av	22.	juli-tragedien.	
	

 
 
Premiedryss
Det	 er	 opprettet	 en	 rekke	 Polaris-
priser	i	forkjellige	klasser,	og	det	var	sendt	
inn	mange	prosjekter	til	vurdering	av	bredt	
sammensatte	fagjuryer.	Både	de	nominerte	
og	prisvinnerne	fikk	velfortjent	hyllest	i	de	
ni	 klassene.	 Detaljert	 oversikt	 over	 de	 for-
skjellige	 prisene	 er	 gjengitt	 på	 egne	 sider	 i	
rapporten.

Stjernegalleri
Det	 faglige	 programmet	 ble	 etterfulgt	 av	
et	 kulturelt	 program	 av	 meget	 høy	 klasse.		
Nidarosdomens	guttekor	åpnet	showet	med	
«you’ll	 never	 walk	 alone»,	 et	 klart	 budskap	
om	at	samlet	er	vi	sterke.	At	Arve	Tellefsen	
fulgte	 opp	 med	 virtuost	 fiolinspill,	 ga	 et	
klassisk	og	høykulturelt	anslag	for	showet.		



	 32

Dette	 ble	 raskt	 dratt	 ned	 da	 dagens	 konfe-	
ransierer,	Thomas	og	Harald	fra	Senkveld	på	
TV2,	fremførte	«Svanens	død»	i	stram	trikot.	
De	 ble	 mottatt	 med	 stormende	 applaus,	
og	den	ble	ikke	mindre	da	Thomas	i	en	quiz	
kunne	 navngi	 absolutt	 alle	 bedriftene	 i		
konsernet	på	rams.	De	to	ledet	forsamlingen	
gjennom	 et	 stjernespekket	 show	 som	 var	
satt	sammen	av	et	bredt	spekter	av	artister	
fra	«Polarisland»	og	fra	forskjellige	musikk-
sjangre.	 Brazz	 Brothers	 leverte	 rytmisk	 og	
spennende	jazz,	mens	Maria	Haukaas	Mittet	
dro	oss	inn	i	Grand	Prix-sjangeren.	Det	vekslet	
mellom	 toner	 fra	 «Phantom	 of	 the	 opera»	
med	Are	Hembre	og	Merethe	Trøan	til	rolige	
ballader	 fra	 Simone	 Larsen.	 Fullt	 trøkk	 ble	
det	når	Publiners	og	ikke	minst	Frode	Alnæs	
var	i	fri	dressur.	Unge	og	lokale	talenter	fikk	
også	 spillerom	 gjennom	 Peevish	 Penfriend	
som	 viste	 hva	 som	 bor	 i	 fremtidens	 trøn-
derske	artister.	Trønderrocken	på	sitt	beste	
var	 også	 representert	 med	 DDE	 som	 fikk	
folk	til	å	hoppe	på	benkeradene	så	hele	tri-
bunen	svaiet.	

Til	sist,	men	absolutt	ikke	minst,	fikk	Adressa-	
bandet	 briljere,	 og	 viste	 at	 det	 også	 finnes	
store	 musikalske	 talenter	 under	 vårt	 eget	
tak.	Stemningen	ble	stor	da	konsernsjef	Per	
Axel	Koch	dukket	opp	fra	kulissene	med	sin	
saksofon	og	spilte	sammen	med	bandet.	

I	avslutningsnummeret	var	alle	artistene	på	
scenen.	 Et	 artistgalleri	 som	 dette	 ser	 man	
sjelden	 maken	 til,	 og	 forestillingen	 kunne	
konkurrere	 med	 et	 hvilket	 som	 helst	 tv-
sendt	show.

Etter	et	langt	og	meget	innholdsrikt	arrange-	
ment	i	Trondheim	Spektrum,	var	det	på	tide	
å	dra	til	hotellene	for	å	gjøre	seg	klar	til	mid-
dag	og	videre	fest.	Hele	19	busser	var	klare	
til	 å	 bringe	 gjestene	 til	 de	 to	 hotellene,	 og	
god	logistikk	gjorde	at	alle	raskt	kom	til	sine	
rom	der	koffertene	allerede	var	plassert.

Kortreist middag
Utgangspunktet	for	middagen	var	kortreist,	
men	 samtidig	 lokal	 mat	 fra	 alle	 deler	 av		
«Polarisland».	Rica	Nidelven	disket	opp	med	
en	 rekke	 retter,	 alt	 fra	 skalldyr	 og	 fisk	 fra	
kystnære	 strøk	 til	 lam	 og	 økologisk	 svin	
fra	 innlandet,	 bundet	 sammen	 av	 nystekt	
brød,	salater	og	spennende	garnityr.	Alt	ble		
effektivt	 servert	 fra	 tre	 like	 buffeter,	
plassert	 slik	 at	 det	 var	 minimalt	 med	 kø.	
God	 vin	 som	 hadde	 reist	 litt	 lenger	 enn	
maten,	 ga	 god	 stemning	 ved	 bordene.	 På	
grunn	 av	 det	 store	 antallet,	 var	 deltakerne	
fordelt	 på	 fire	 restauranter,	 så	 både	 styre-	
leder	 Kaare	 M.	 Gisvold	 som	 holdt	 dagens	
tale,	og	Thomas	og	Harald	som	hadde	et	nytt	
humorinnslag,	måtte	gjøre	dette	fire	ganger	
slik	at	det	fremsto	live	for	alle.

Og festen fortsatte
Etter	 middag	 var	 det	 klart	 for	 den	 store		
ombyggingen.	På	kort	tid	ble	tre	av	restau-
rantene	 omgjort	 til	 rockeklubb,	 jazzklubb	
og	 pianobar.	 Noen	 av	 artistene	 fra	 showet	
hadde	også	tatt	turen	ned	til	hotellet.	Brazz	
Brothers	 spilte	 i	 jazzklubben,	 og	 Publiners	
og	Cute	Crash	Combo	spilte	i	rockeklubben,	
mens	stemningen	i	pianobaren	var	stor	med	
allsang	og	dans	mellom	bordene.

Etter	midnatt	var	Trondhjemssalen	omdannet	
til	 nattklubb.	 Der	 var	 det	 rigget	 en	 egen		
neonbelyst	bar,	og	akrobatiske	artister	kom	
rullende	 ned	 fra	 taket	 hengende	 i	 lange	
tøystrimler.	Det	var	samtidig	fullt	trøkk	fra	
DJ	som	virkelig	ga	et	internasjonalt	tilsnitt.

Fornøyde deltakere
Dagen	 etter	 var	 det	 bare	 en	 prisbelønt		
frokost	og	hjemturen	som	ventet.	Det	var	ute-
lukkende	positivitet	å	hente	fra	deltakerne.	
Konsernsjef	Koch	gikk	smilende	og	begeistret	
rundt	og	delte	ut	klemmer	til	mange,	og	fikk	
ros	tilbake	for	å	ha	satset	så	mye	på	de	an-
satte.	De	følte	seg	verdsatt	og	velkommen	i	
et	stort	mediekonsern.

se Polaris Medias 
reklamefilm.
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Brønnøysunds avis

Opplag:	3	955
Lesere:	13	000
Redaktør:	Anita	Gustavsen
Utgiversted:	Brønnøysund

avisa romsdal

Gratisavis	
Opplag:	26	500
Lesere:	40	000
Redaktør:	Øystein	Bjerkeland
Utgiversted:	Molde

driva

Opplag:	3	857
Lesere:	16	000
Redaktør:	Sigmund	Tjelle
Utgiversted:	Sunndalsøra

adresseavisen

Opplag:	71	657
Lesere:	199	000
Redaktør:	Arne	Blix
Utgiversted:	Trondheim

andøyposten

Opplag:	1	912
Lesere:	7	000
Redaktør:	Jørn	Aune
Utgiversted:	Andenes

altaposten

Opplag:	4	923
Lesere:	13	000
Redaktør:	Rolf	Edmund	Lund
Utgiversted:	Alta

	 34

Redaktørforum	 i	 Polaris	 Media	 har	 gitt	 ut	 sin	 egen	 årsrapport	 for	 2011.	 Den	
tar	for	seg	redaksjonelle	satsinger,	produktutvikling,	mediehusenes	forhold	til	
lokalsamfunnet	og	presseetiske	spørsmål.	Her	gjengis	en	oversikt	over	medie-	
husene	i	konsernet.	Hele	rapporten	publiseres	på		www.polarismedia.no
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Fjordenes Tidende

Opplag:	5	180
Lesere:		17	000
Redaktør:	Erling	Wåge
Utgiversted:	Måløy

Fosna-Folket 

Opplag:	6	926
Lesere:	19	000
Redaktør:	Skjalg	Ledang
Utgiversted:	Brekstad

dølen 

Opplag:	4	190
Lesere:	15	000
Redaktør:	Tor	Helge	Larsen
Utgiversted:	Vinstra

Folkebladet

Opplag:	7	042
Lesere:	21	000
Redaktør:	Steinulf	Henriksen
Utgiversted:	Finnsnes

Fjuken

Opplag:	3	963
Lesere:	12	000
Redaktør:	Asta	Brimi
Utgiversted:	Skjåk

Fjordingen

Opplag:	4	228
Lesere:	13	000
Redaktør:	Bengt	Flaten
Utgiversted:	Stryn

Framtid i Nord 

Opplag:	4	462
Lesere:	11	000
Redaktør:	Yngve	Nilssen
Utgiversted:	Storslett

Harstad Tidende

Opplag:	11	587
Lesere:	34	000
Redaktør:	Bård	Borch	Michalsen
Utgiversted:	Harstad

Herøynytt

Nettavis
Ukentlige	brukere:	8	611
Redaktør:	Asle	Geir	Widnes	Johansen
Utgiversted:	Fosnavåg
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Jens Terje Johnsen -
Jens Prest og Mer-
kesteinane, Volda. Jens steppa inn
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DESPERAT KAMP
for «Nordlys»

NYHETER 2-11

sunnmørsposten 

Opplag:	29	974
Lesere:	87	000
Redaktør:	Hanna	Relling	Berg
Utgiversted:	Ålesund

Lokalavis for bygdene i Stranda kommune

Nr. 2 Stranda, onsdag 2. februar 2011 65. rgang

SUNNMORINGEN.NO

to gongar i veka

Laussal kr 15,00

Sondre Bratland (bildet),
Sigmund Groven og Iver
Kleive er meistrar på kvart
sitt felt. Når dei møttest i
Stranda kyrkje laurdag
kveld vart det ei stor
konsertoppleving for nesten
300 frammøtte.

Side 12

Mektig
møte

(Foto: Arild Ringdal)(Foto: Arild Ringdal)

Amalie Sofie Løvoll Eide
var ei av 65 lokale barn og
unge som tok del i øvingar
og konsert saman med
gruppa 4U i Vestborghallen
laurdag. «Bedre sammen»-
showet slo an blant dei rundt
200 frammøtte.

Side 8

Show-
suksess

Ordførar Frank Sve meiner han er utpeikt som syndebukk for at det
er uro i administrasjonen og at rådmann Ann Kristin Langeland har
søkt seg til ny stilling som rådmann i Ørsta kommune.
Formannskapet diskuterte måndag den betente situasjonen og uroa i

kommunehuset. – Kvar er støtta til ordføraren, sa Frank Sve, og
undra seg over kven som har bidrege med å gjere han til den store
stygge ulven i denne saka.

Side 3

– Eg føler meg korsfesta
Ordførar Frank Sve:

(Foto: Sindre Omenås

Talet på sysselsette i offentleg for-
valtning og tenesteyting i Stranda
kommune har auka med 64 prosent
frå 1986 til 2009 syner ferske tall
frå Møre og Romsdal Fylke. - Det
er eit resultat av ein stor satsing på
blant anna helse, seier ordførar
Frank Sve. Distriktsleiar Bjørg
Helsem (bilete) er av ei  heilt anna
oppfatning.

Side 6 og 7

– Tallene lyg

Inger Tryggestad, Sve, 6200 Stranda
e-post: inger.tryggestad@mimer.no
www.ingers-trans.org

- Turtransport - Rullestolplasser 
- Persontransport 
- Karaoke i bilen

Trenger du hjelp til t.d. snømåking, nedvask, 
flytting, vinduspuss m.m.? 
Ta kontakt på tlf. 40 45 13 33.
For mer info, heimeside www.inger-trans.org

Vakttelefon
40 45 13 33

NYE DØRER ELLER
VINDU I PVC?
✰ Vedlikeholdsfrie 
✰ Lav u-verdi, 2 eller 3 lags glass.
Bestill nå og få vinterrabatt! 
Ta kontakt for et godt tilbud.

v/Helge Ibrahim,
Strandveien 239, 6200 Stranda.

Tlf. 410 64 000
office@strandavedlikeholdsservice.no eller 410 64 000

Allmenningen, 6200 Stranda.
Tlf. 70 26 11 90

Det meste 
for de fleste,
innen hus, 
hytte, hjem og hage!

sunnmøringen

Opplag:	2	013
Lesere:	6	000
Redaktør:	Elin	Sofie	Lorvik
Utgiversted:	Stranda
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SortlandsAvisa

www.sortlandsavisa.no  ■  red@sortlandsavisa.no  ■  99 15 55 66  ■  Sortland Storsenter, 3. etg

36,4 %

- Jeg kunne ikke drømt om en slik oppslutning, sier Sortlands nye 
Høyre-ordfører, Grete Ellingsen. Partiet gjorde rent bord, og danner 
rent � ertall i kommunestyret sammen med Fremskrittspartiet.
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Blåmandag 
for Jacobsen

...ordfører Svein 
Roar Jacobsen (Ap) 
taper makta etter 
åtte år med klubba. 

sortlandsavisa

Opplag:	1	580
Lesere:	6	000
Redaktør:	Gard	Lehne	Michalsen
Utgiversted:	Sortland

Møre-Nytt

Opplag:	5	670
Lesere:	13	000
Redaktør:	Rune	Sæbønes
Utgiversted:	Ørsta

iTromsø

Opplag:	8	304
Lesere:	34	000
Redaktør:	Jørn	Christian	Skoglund
Utgiversted:	Tromsø

levanger-avisa

Opplag:	4	070
Lesere:	15	000
Redaktør:	Roger	Rein
Utgiversted:	Levanger

romsdals Budstikke

Opplag:	17	220
Lesere:	45	000
Redaktør:	Ole	Bjørner	Loe	Welde
Utgiversted:	Molde

innherreds Folkeblad verdalingen

Opplag:	4	662
Lesere:	11	000
Redaktør:	Tor	Ole	Ree
Utgiversted:	Verdal

Hitra-Frøya

Opplag:	4	723
Lesere:	12	000
Redaktør:	Bjørn	Rønningen
Utgiversted:	Fillan,	Hitra
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Trønder-avisa

Opplag:	21	975
Lesere:	68	000
Redaktør:	Arve	Løberg
Utgiversted:	Steinkjer

sør-Trøndelag

Opplag:	7	017
Lesere:	23	000
Redaktør:	Anders	Morken
Utgiversted:	Orkanger

Trønderbladet

Opplag:	5	339
Lesere:	15	000
Redaktør:	Krister	Olsen
Utgiversted:	Melhus

vesteraalens avis 

Opplag:	2	230
Lesere:	9	000
Redaktør:	Gro	Smith
Utgiversted:	Stokmarknes

vesterålen Online

Nettavis
Daglige	brukere:	15	000
Redaktør:	Rune	B.	Eriksen
Utgiversted:	Sortland

vikebladet vestposten

Opplag:	4	392
Lesere:	13	000
Redaktør:	Asle	Geir	Widnes	Johansen
Utgiversted:	Ulsteinvik

vigga

Opplag:	2	283
Lesere:	8	000
Redaktør:	Anita	Lien	Grindstuen
Utgiversted:	Dombås

Åndalsnes avis

Opplag:	3	830
Lesere:	9	000
Redaktør:	Lars	Smisethjell	
Utgiversted:	Åndalsnes
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redaksjonelle nøkkeltall
Samlet	oversikt	for	Polaris	Media-avisene	2011	(rangert	etter	opplag):

redaksjon Opplag

lesere,

daglig

daglige  

brukere 

på nett

Høyeste  

uketall

red.

årsverk sider

andel  

kvinnelige  

kilder ledere

Kom-

mentar, 

kronikk

leser-

innlegg

Nett-

innlegg

Adresseavisen 71	657 199	000 186	000 536	000 156 29	290 0,27 305 1	048 4	240 140	000

Sunnmørsposten 29	974 87	000 58	000 236	534 53 15	748 0,38 350 410 3	400 47	300

Trønder-Avisa 21	975 68	000 30	000 116	395 48,5 16	036 0,35 412 365 1	920 12	200

Romsdals	Budstikke 17	220 45	000 30	000 105	116 30,5 12	213 0,29 304 150 1	313 15	900

Harstad	Tidende 11	587 34	000 16	000 86	200 23,5 11	938 0,37 606 140 1	600 9	470

iTromsø 8	304 34	000 28	000 93	298 26 13	682 0,44 306 80 1	339 12	258

Folkebladet 7	042 21	000 12	000 40	946 16 11	200 0,31 606 120 2	000 4	191

Sør-Trøndelag 7	017 23	000 7	000 39	000 12 8	544 0,38 250 140 1	300 4	000

Fosna-Folket 6	926 19	000 8	000 24	990 7 4	572 0,28 152 1	100 9	000

Møre-Nytt 5	670 13	000 13	383 7 4	056 0,37 26 310 4

Trønderbladet 5	339 15	000 5	000 20	812 6,7 5	456 0,37 152 600 5	000

Fjordenes	Tidende 5	180 17	000 5	000 18	321 6,5 4	024 0,33 151 90 525

Altaposten 4	923 13	000 12	000 52	065 20 9	390 0,33 300 32 1	800 5	500

Hitra-Frøya 4	723 12	000 5	778 37	682 5 3	108 0,42 60 150 8	000

Innherreds	Folkeblad 4	662 11	000 5	000 16	229 5 3	852 0,43 150 156

Framtid	i	Nord 4	462 11	000 5	000 6 0,38 196 255

Vikebladet	Vestposten 4	392 13	000 7	000 25	527 5 4	058 0,42 37 67 381

Fjordingen 4	228 13	000 2	444 19	997 6 3	082 0,17 145 520

Dølen 4	190 15	000 1	400 11	700 3,8 2	080 0,35 48 7 318 20

Levanger-Avisa 4	070 15	000 3	000 24	200 6 4	572 0,4 145 400 700

Fjuken 3	963 12	000 1	021 10	000 5,8 1	680 0,3 48 128

Brønnøysunds	Avis 3	955 13	000 8	000 27	852 10 6	332 0,29 225 51 1	010 2	128

Driva 3	857 16	000 6	000 15	823 6,6 4	000 0,3 150 150 550 1	200

Åndalsnes	Avis 3	830 9	000 3	000 11	668 5 3	600 0,35 51 60 160 2	200

Vigga 2	283 8	000 1	982 4,2 1	542 0,4 48 144

Vesteraalens	Avis 2	230 9	000
ligger under vol.no sin portal  

fra juli 2011 4 3	392 0,39 152 400

Sunnmøringen 2	013 6	000 1	435 8	374 3 1	300 0,35 96 1 280

Andøyposten 1	912 7	000 ikke nettside ikke nettside 2,7 2	208 0,41 11 2 384

Sortlandsavisa 1	580 6	000 Nettsted sammen med vol.no 2 1	912 0,31 51 60 150

Vesterålen	Online 15	000 64	299 3,7 5 800 6		380

Avisa	Romsdal 26	500 40	000 Ikke	målt Ikke	målt 2,5 1	256 33	% 23 16

suM  

Polaris Media 2011
285 664 804 000 461 078 1 658 393 499 194 123 35 % 5 470 3 064 27 499 285 601

suM  

Polaris Media 2010
256 665 764 900 397 902 809 486 491 188 062 37 % 5 516 2 702 28 485 350 117

(median)

Gratisavis
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Journalistikken 
viktigere enn  
noen gang

Rapportene	fra	redaktørene	i	Polaris	Media	
har	flere	fellestrekk:	Et	sterkt	engasjement	
for	 lokalsamfunnet,	 et	 tydelig	 ønske	 om	 å	
bidra	til	en	positiv	utvikling	og	samtidig	en	
klar	ambisjon	om	å	være	et	kritisk	korrek-
tiv	til	de	som	har	makt.

Også	 nyhetsåret	 2011	 har	 hatt	 flere	 felles-
trekk.	 Naturkatastrofer,	 terror,	 idretts-
begivenheter	og	kommunevalg	har	satt	sitt	
preg	 på	 nyhetsprofilen	 i	 mange	 av	 avisene	
i	 konsernet	 dette	 året,	 ved	 siden	 av	 tradi-
sjonelle	 tema	 som	 samferdsel,	 kommune-	
økonomi,	helsepolitikk	og	innvandring.

Dekningen	av	Utøya	22.	juli	har	vært	en	kre-
vende	 oppgave	 for	 de	 mange	 redaksjonene	
som	 har	 ofre	 innenfor	 sitt	 nedslagsfelt.		
Dette	blir	drøftet	i	en	egen	artikkel.

Flere	flommer	forårsaket	vår	og	høst	store	
ødeleggelser	 både	 i	 Gudbrandsdalen	 og	 i	
Trøndelag.	 Senere	 på	 året	 kom	 stormene	
som	satte	noen	lokalsamfunn	helt	ut	av	spill.	
Noen	 mediehus	 ble	 også	 rammet	 av	 lang-
varig	 strømbrudd	 og	 manglende	 telefon-	
forbindelser.

I	 slike	 situasjoner	 spiller	 avisene	 en	 meget	
viktig	rolle,	særlig	har	mange	mindre	lokal-
aviser	 erfart	 hvor	 stor	 betydning	 det	 har	 å	
kunne	 publisere	 oppdaterte	 nyheter	 konti-
nuerlig	 på	 nettutgaven.	 Den	 blir	 en	 helt	
uunnværlig	 nyhetskanal	 og	 et	 nødvendig	
bindeledd	mellom	myndigheter	og	befolkning.

Et	 tydelig	 trekk	 i	 rapportene	 er	 at	 medie-	

husene	dette	året	ønsket	å	dekke	kommune-	
valget	 grundigere	 og	 mer	 informativt	 enn	
noen	gang.	Selv	små	redaksjoner	har	satset	
på	 lokale	 meningsmålinger,	 aktiv	 politisk	
journalistikk	og	brede	debatter.	Flere	steder	
er	det	også	arrangert	folkemøter.

Den	 kritiske	 og	 grundige	 journalistikken	
har	 gitt	 betydelige	 bidrag	 til	 samfunns-
debatten.	Svært	mange	mediehus	har	klart	
å	 prioritere	 dyptpløyende	 prosjekter.	 Både	
Sunnmørsposten,	 Romsdals	 Budstikke,	
Adresseavisen	og	Harstad	Tidende	har	mot-
tatt	priser	for	denne	typen	journalistikk.

Den	tredje	utgaven	av	konsernets	redaksjo-
nelle	årsrapport	forteller	om	mediehus	som	
er	opptatt	av	kontinuerlig	utvikling:	Styrk-
ing	 av	 papiravisa	 ved	 fornyelse	 og	 bedret	
kontakt	 med	 lesere	 og	 dekningsområdet.	
Økt	satsing	på	de	digitale	produktene	i	takt	
med	økende	brukertall	og	skjerpet	konkur-
ranse.

Flere	aviser	har	gjennomført	større	og	mindre	
omlegginger	 av	 papirproduket.	 Adresse-	
avisen	startet	året	med	en	total	fornyelse	av	
både	design	og	innhold.

Møre-Nytt	 gjennomførte	 en	 digital	 revolu-
sjon	 ved	 endelig	 å	 etablere	 nettavis	 og	 ved	
samtidig	 å	 være	 konsernets	 første	 medie-
hus	med	betalt	innhold	på	nett.

Brønnøysunds	Avis	har	valgt	å	satse	på	færre,	
bedre	 og	 bredere	 ukentlige	 utgivelser.	 De	
gjennomførte	 en	 krevende,	 men	 vellykket	

omlegging	fra	fem	til	tre	utgivelser.

15	 av	 konsernets	 redaksjoner	 er	 klaget		
inn	 for	 Pressens	 Faglige	 Utvalg	 (PFU)	 til		
sammen	 28	 ganger	 i	 2011.	 I	 åtte	 av	 disse		
sakene	har	utvalget	konkludert	med	«brudd		
på	 god	 presseskikk»,	 mens	 fem	 saker	 har	
endt	 med	 kritikk	 fra	 PFU.	 Utvalget	 har	
konkludert	med	«ikke	brudd	på	god	presse-	
skikk»	 i	 fem	 saker,	 mens	 fire	 saker	 ennå	
ikke	er	behandlet	pr	ultimo	mars.	De	øvrige	
seks	 er	 enten	 trukket,	 avvist	 eller	 løst		
i	minnelighet.

«Brudd»	 gjelder	 følgende	 redaksjoner:		
Harstad	 Tidende	 (4),	 Fjordenes	 Tidende,	
Fjordingen,	Sunnmørsposten	og	Vikebladet.	
Disse	 fikk	 kritikk:	 Adresseavisen	 (3),		
iTromsø	og	Hitra-Frøya.	

I	2011	var	det	fem	flere	klager	enn	året	før,	
mens	 antallet	 fellelser	 eller	 kritikker	 har	
økt	med	åtte.

Fortsatt	 er	 nettdebatten	 det	 etikktemaet	
som	desidert	oftest	blir	nevnt	av	redaktørene	
som	 problematisk.	 Samtidig	 er	 det	 tydelig	
at	 gode	 løsninger	 blir	 prøvd	 ut.	 Mediehus	
som	 ikke	 har	 hatt	 moderering,	 har	 innført	
dette.	 Noen	 har	 satt	 bort	 modereringen	 til	
Interaktiv	 Sikkerhet	 og	 andre	 prøver	 ut	
ulike	 Facebook-løsninger.	 Utfordringen	 er	
å	 få	 kontroll	 på	 debatten,	 uten	 at	 volumet	
krymper	for	mye.

Stein Arne Sæther,  
samfunnsredaktør	i	Adresseavisen

Enten	det	er	liten	lokalavis	med	et	opplag	på	et	par	tusen	eller	
et	stort	mediehus	som	dekker	en	hel	region,	journalistikken	som	
leveres,	er	uunnværlig	i	lokalsamfunnet.
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Forsiden	 «3-2	 e.e.o»	 ble	 av	 MBL	 kåret	 til	 «Årets	 beste	
forside»	 Siden	 ble	 laget	 etter	 at	 Rosenborg	 ble	 slått	 i		
cupens	semifinale	av	Follo	med	sifrene	3-2	etter	ekstra-
omganger.

Adresseavisen

«Skuddene	som	truer	en	hel	næring»,	serie	om	selfangst,	
ble	 «Årets	 beste	 nyhetssak	 for	 web-tv/lokal-tv»	 under	
Mediebedriftenes	(MBL)	kåring.	Serien	ble	laget	av	Åge	
Winge	og	Birger	Ringseth.
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Under	den	trønderske	journalist-	
prisutdelingen	ble	det	gitt	heder-
lig	 omtale	 for	 nyhetssakene	 om	
«Roll	Danielsen-konkursen»,	laget	
av	Grete	Holstad	og	Åge	Winge.	

«Den	trønderske	journalistprisen»	gikk	til	serien	«De	glemte	barna»	
av	Lajla	Ellingsen	og	Mari	By	Rise.	

Adresseavisen
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I	klassen	sportsside,	fikk	oppslaget	«Vannski	og	åtter	med	styr-
mann»	heder	i	den	skandinaviske	designkonkurransen	SNDS.	

I	klassen	tv-seksjon,	fikk		TV-Adressa	sølv	av	SNDS.

Presentasjon	av	større	saker	på	Adressa.no	fikk	«excellence»	
av	SNDS.
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Den	trønderske	fotoprisen	gikk	til	Rune	Petter	Ness	for	Utøya-bildet	«Fra	paradis	til	helvete».	

Adresseavisen
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Rune	 Petter	 Ness	 fikk	 3.	 premie	 i	 klassen	
sport	action	for	«Petter	og	de	andre»	under	
den	 nasjonale	 pressefotokonkurransen	
«Årets	bilde	2011».

Sportskommentator	 Kjetil	 Kroksæter	 ble	
tildelt	 Norske	 Idrettsleder-Veteraners	
Sportsjournalistpris.	
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Journalist	Tony	Gulla	Sivertsen	gikk	til	topps	i	kåringen	av	årets	pressebilde	i	Hålogaland	for	et	bilde	fra	stormen	i	november	2010.	
Prisen	deles	ut	av	Hålogaland	journalistlag.

Andøyposten
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Journalist	 Odd	 Leif	 Andreassen	 vant	 den	 store	 nordnorske		
Svarte	Natta-prisen	for	en	serie	reportasjer	om	innkjøpspraksisen	i		
Harstad	kommune.	

Harstad Tidende

Norges	 Orienteringsforbunds	 fotopris	 ble	 tildelt	
sportsleder	Øyvind	Askevold	Kaarbø.	
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Fotograf	Ronald	Johansen	ble	tildelt	Troms	Journalistlags	fotopris	i	2010.

iTromsø
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Romsdals Budstikke

Journalist	Iver	Gjelstenli	ble	kåret	til	«Årets	I»	under	Romsdalskonferansen	for	sitt	arbeid	
med	 reportasjeserien	 «Kortreist».	 Prisen	 deles	 ut	 til	 en	 person	 som	 har	 bidratt	 til	 å	 sette	
Romsdal	på	kartet.	
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Under	 utdelingen	 av	 Møre	 og	 Roms-
dal	 Journalistlags	 journalistpriser	 fikk		
Torill	 Skuseth	 hederlig	 omtale	 for		
reportasjesaka	«Litt	etter	litt	blir	dagen	
ny».	 Saka	 handler	 om	 mennesker	 som	
mister	evnen	til	å	snakke.

Romsdals Budstikke

Heder	 for	 reportasjen	 «Istid»	 under	 Mediebedriftenes	 kåring		
av	 «Årets	 avisside».	 Reportasjen	 ble	 presentert	 som	 en	 del	 av	
Kortreist,	 og	 forteller	 om	 muligheten	 til	 å	 gå	 på	 skøyter	 på		
Malmefjorden.
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Sunnmørsposten

Møre	og	Romsdal	Journalistlags	nyhetspris	for	2011	gjekk	til	
journalistane	 Svein	 Aam	 og	 Kjetil	 Haanes	 for	 artikkelserien	
«Nedst	på	golvet».
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Svein	 Aam	 og	 Kjetil	 Haanes	 	 fekk	 også	
heiderleg	 omtale	 i	 featureklassa	 for	
dokumentaren	 «Det	 store	 Herøyspelet»	
om	maktkampen	i	Rem	Offshore.	

Journalist	Arne	Per	Andersen	og	frilansfotograf	Stig	Havnevik	
fekk	 featureprisen	 for	 reportasjen	 «Sorg	 og	 glede	 i	 smilets	
land»	 som	 handlar	 om	 sunnmøringar	 som	 har	 slått	 seg	 ned	 i	
Thailand.

Sunnmørsposten
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Avisen	ble	kåret	til	«Årets	lokalavis	2011»	
i	Trøndelag	under	Hellkonferansen.	

Sør-Trøndelag
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Trønder-Avisa

Trønder-Avisa	 har	 fått	 to	 «hederlig	 om-
tale»	 fra	 European	 Newspaper	 Design	
Awards	 2011	 i	 Wien	 –	 en	 for	 første-	 og	
sistesiden	 23.	 juli	 etter	 terrorangrepene	
og	 en	 for	 visuell	 kommunikasjon	 for	 to	
sider	om	VM	på	ski	i	Oslo.
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I	 den	 nasjonale	 konkurransen	 som	 Presse-	
fotografenes	 Klubb	 arrangerer,	 fikk		
Johan	 Arnt	 Nesgård	 andrepremie	 i	 klassen	
«Dagligliv	 i	 Norge	 2011»	 for	 bildet	
«Ekte	følelser».

«Award	 of	 Excellence»	 i	 innenfor	
kategorien	 seksjonsførsteside	 i	
Best	 of	 Scandinavian	 News	 Design	
2011	(SNDS).

Billedserien	 om	 kombinertløperen	 Tor-
bjørn	Brandt,	tatt	av	fotograf	Johan	Arnt	
Nesgård,	 fikk	 «Award	 of	 Excellence»	 i	
klassen	visuell	kommunikasjon	i	Best	of	
Scandinavian	News	Design	2011	(SNDS).
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Beste utviklingstrykkeri 
POLARIS	TRyKK	HARSTAD	har	gjennom	PROMO	utviklet	et	ordre-	
og	 produksjonssystem	 som	 effektiviserer	 alle	 trykkeriene	 i	
Polaris	betydelig.

Promo 
Promo er et system for rotasjonstrykkerier som planlegger produksjonen, 

styrer produksjonen, har direkte kontakt med regnskapssystemet, og som 

gir eksakte produksjonsrapporter. Fra å bruke mange forskjellige system, 

omfavner nå Promo alle behov til trykkeriet. den store fordelen med Promo 

er at det er input en plass, som er ressursbesparende og gir økonomiske 

fordeler. Promo har gitt bedre planlegging, oversikt, kontroll, bedre og 

raskere fakturering.

Beste trykkeri
POLARIS	 TRyKK	 ÅLESUND	 har	 levert	 meget	 gode	 økonomiske	
resultater,	har	god	produksjonskvalitet	med	lave	makulaturtall	
og	lavt	sykefravær.	Dette	gjør	Polaris	Trykk	Ålesund	til	det	beste	
trykkeriet	i	Polaris	2010.	

Trykkeriprisene
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Årets annonseavdeling/gruppe  
MARKEDSAVDELINGEN	I	HITRA-FRØyA,	som	gjennomgående	har	
slått	markedsutviklingen	i	annonsering	på	papir	–	og	nettavis	i	
over	15	år.

Heder
•	 MARKEDSAVDELINGEN	I	SUNNMØRSPOSTEN,	som	på	to	uker	

i	september	hentet	mer	reklameinntekter	fra	smarttelefoner	
enn	 de	 foregående	 ni	 månedene.	 Dette	 gjennom	 målrettet,	
dedikert	og	fokusert	salgsarbeid.

	
•	 ADRESSEAVISENS	 GRUPPE	 STILLING	 LEDIG,	 som	 gjennom	 et	

bredt	og	multimedialt	fokus	har	jobbet	frem	stilling	ledig	som	
en	 av	 Adresseavisens	 viktigste	 bransjer	 og	 største	 enkelt-
bransje	på	adressa.no

Markedsprisene

Årets opplagskampanje
Prisen	ble	delt	mellom	Harstad	Tidende	og	Adressa.

HARSTAD	TIDENDES	E-AVIS	KAMPANJE,	som	på	kort	tid	resulterte	
i	650	betalende	abonnenter,	over	5	prosent	av	avisens	totale	opp-
lag,		på	digitale	abonnement.

ADRESSEAVISENS	LANSERING	«E-ADRESSA	KAMPANJE».	De	kre-
ative	 løsningene	 for	 informasjonsmail,	 direkte	 markedsføring	
og	annonser	ble	delt	med	resten	av	Polaris	Media.

Heder
ADRESSEAVISENS	«SNU	EN	STOPPER-KAMPANJE»,	som	klarte	å	
snu	over	3000	abonnenter	fra	å	stoppe	avisen	i	sommer.
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Nyskapingsprisen  
ADRESSEAVISEN	med	WEBASSISTENTEN,	et	unikt	verktøy,	ikke	
bare	for	annonsebestilling,	men	også	produksjon	og	publisering.

Nyskapingsprisen

Heder
•	 Lokalavisa	HITRA-FRØyA	med	«MITT	LAG»,	nettportalen	der	

lag	og	foreninger	kan	sette	opp	sine	egne	hjemmesider.
•	 MULTIMEDIAL	INTEGRERING	 i	ADRESSEAVISEN.	Et	glimrende	

eksempel	på	hvordan	det	redaksjonelle	produktet	kan	spille	
sammen	med	leserengasjementet	i	sosiale	medier.

Humorprisen 
HARSTAD	 TIDENDE	 for	 aprilspøken	 «Festspillbonus».	 Mange	
trodde	på	historien	om	mannen	som	fikk	barn	med	tre	kvinner	
på	samme	tid.

Humorprisen

Heder
•	 GUNNAR	EVENSEN	i	Adresseavisen	for	den	satiriske	valgkamp-	

spalten	«Sofavelgeren».
•	 TERJE	ENGÅS	i	Sunnmørsposten	for	daglige	replikker	med	snert,	

under	vignetten	«Konrad».
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Fotoprisen

Fotoprisen  
JOHAN	 ARNT	 NESGÅRD	 i	 Trønder-Avisa	 med	
bildet	«Med	gull	i	blikket»	fra	Ski-VM.

Heder
•	 TERJE	 VISNES	 i	 Adresseavisen	 med	

portrettet	av	Håkon	Bleken.
•	 KJELL	 A.	 OLSEN	 i	 Adresseavisen	 med	

reportasjebildet	«Jenta	og	grisen».
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Journalistprisene

Journalistprisen lokal
Mediehuset	 ALTAPOSTEN	 for	 flerkanaldekningen	 av	 den	
store	Altaturneringen.

Heder
•	 ØyVIND	 BOSTRØM	 og	 CATHARINA	 MORKEN	 i	 avisa	 Sør-

Trøndelag	for	den	kritiske	artikkelserien	om	Nye	Knyken	
skisenter.

•	 ANJA	H.	HELLAND	og	MARTE	SKJESOL	i	Levanger-Avisa	for	
artikkelserien	om	utenlandsk	arbeidskraft.

Journalistprisen 
LAJLA	ELLINGSEN	og	MARI	By	RISE	i	Adresseavisen	for	serien	
«De	glemte	barna».	Et	unikt	innsyn	i	barnevernets	hverdag.

Heder
•	 SVANHILD	NATERSTAD	og	KJELL	A.	OLSEN	i	Adresseavisen	

for	 Ukeadressa-reportasjen	 «Kan	 ingen	 hjelpe	 Robert?».	
Velskrevet	 og	 innsiktsfull	 historie	 om	 en	 enkeltskjebne	
som	faller	mellom	hjelpeapparatets	mange	stoler.		

•	 SVEIN	 AAM	 og	 KJETIL	 HAANES	 i	 Sunnmørsposten	 for		
artikkelserien	 «Nedst	 på	 golvet»	 som	 avdekket	 og	 ryddet	
opp	 i	 kritikkverdige	 forhold	 rundt	 bruk	 av	 utenlandsk		
arbeidskraft	i	renholdsbransjen.
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Redaksjonell årsrapport
Redaktørforum	 i	Polaris	Media	la	 i	2011	fram	sin	andre	redaksjo-
nelle	 årsrapport.	 Sjefredaktørene	 i	 alle	 mediehus	 i	 konsernet	 har	
bidratt.	Rapporten	inneholder	statistiske	nøkkeldata	og	eksempler	
på	 hvordan	 den	 enkelte	 redaksjon	 har	 arbeidet	 med	 utvikling	 og	
hvordan	de	har	søkt	å	løse	sitt	samfunnsoppdrag.	I	tillegg	har	redak-
tører	belyst	sentrale	publisistiske	spørsmål.

Rapporten	er	lagt	frem	for	det	redaksjonelle	råd,	som	har	avgitt	ut-
talelse	med	kommentarer	og	utfordringer,	i	tillegg	til	konsernstyret	
og	styrene	i	hoveddatterselskapene	Adresseavisen	Gruppen,	Polaris	
Media	 Nordvestlandet	 og	 Harstad	 Tidende	 Gruppen	 Rapporten	 er	
også	distribuert	til	interesserte	personer	og	institusjoner.	Mange	av	
mediehusene	har	også	publisert	sin	rapport	for	leserne.

Den	redaksjonelle	rapporten	har	fått	nasjonal	oppmerksomhet	som	
den	 første	 helhetlige	 rapport	 fra	 et	 konsern.	 Ideen	 er	 fulgt	 opp	 av	
andre,	og	i	2011	la	også	Norsk	Redaktørforening	fram	en	årsrapport	
knyttet	til	sitt	og	mediehusenes	arbeid	med	redaksjonelle	spørsmål.

Utviklingskonferansen på Stiklestad
27.–28.	 april	 arrangerte	 redaktørforum	 sin	 tredje	 utviklings-	
konferanse.	Konferansen	hadde	ca.	70	deltagere.

Vi	 drøftet	 eierskap	 og	 betydning	 for	 redaktørene,	 godt	 lederskap,	
sportsjournalistikk	og	presenterte	store	og	små	utviklingsprosjekter	
fra	egne	mediehus.	Den	redaksjonelle	årsrapporten	ble	lagt	frem	og	
drøftet	på	konferansen.

Polarisprisene
Redaktørforum	kunne	i	2011	utlyse	konkurranse	om	redaksjonelle	
priser	i	flere	klasser.	I	forkant	var	dette	grundig	forberedt	og	også	
drøftet	 med	 NJs	 konsernlag.	 Formålet	 med	 prisene	 har	 vært	 å		
stimulere	til	journalistisk	kvalitetsutvikling	og	nyskaping.
Prisvinnerne	er	presentert	på	side	56–61.

Juryen	 for	 de	 redaksjonelle	 prisene	 var	 Fritz	 Leo	 Breivik	 (UiN),		
Gunhild	 Ring	 Olsen	 (Volda),	 Sølvi	 Normannsen	 (NTNU/Gemini),	
Bård	B.	Michalsen	(HT),	Marit	Breivik	(rådet).

Utviklingsarbeidet
Redaktørforum	 har	 drøftet	 felles	 rammer	 for	 redaksjonell	 pro-
duktutvikling.	Selv	om	behov	og	muligheter	er	svært	ulike	i	de	ulike	
mediehusene,	står	vi	sammen	om	å	tilpasse	oss	en	ny	mediehverdag.

Redaktørene	 i	 Polaris	 Media	 har	 i	 denne	 sammenheng	 vært	 opp-
tatt	av	betalt/ikke	betalt	innhold,	sosiale	medier,	unge	lesere,	nye	
tjenester	på	mobil	m.m.

Mye	av	dette	utviklingsarbeidet	har	skjedd	gjennom	små	og	store	
prosjekter	i	medielaben.	Konkrete	prosjekter	i	2011	har	vært:

Nyhetssamarbeid
I	 2011	 gjennomførte	 vi	 de	 første	 samarbeidsprosjekter	 når	 det		
gjelder	 dekning	 av	 større	 nyhetshendelser.	 Mest	 omfattende	 var	
dette	i	forbindelse	med	brannen	i	hurtigruteskipet	Nordlys	i	august	
2011.

Redaktørforum	i	Polaris	Media	har	arbeidet	systematisk	med	
mediehusenes	samfunnsoppdrag	og	løpende	produktutvikling.

rapport fra redaktørforum
2011
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Redaktørforum	 arbeider	 nå	 med	 gode	 avtaler	 og	 rammer	 for	 slikt	
nyhetssamarbeid.

Kortreist
I	2011	gikk	Kortreist	fra	å	være	et	utviklingsarbeid	til	å	bli	et	nytt	og	
helhetlig	 produkt.	 15	 av	 mediehusene	 er	 så	 langt	 med	 i	 prosjektet.	
Tjenesten	 er	 utviklet	 i	 Medielaben	 i	 Trondheim,	 men	 driftes	 fra	
Romsdals	Budstikke.	Vårt	mål	er	å	nå	opp	i	40	000	ukentlige	brukere	
i	løpet	av	1.	halvår	2012,	fra	et	nivå	på	rundt	20	000	ved	årsskiftet.	

5 rette
Mer	enn	10	000	ungdomsskoleelever	fra	Nordfjord	til	Troms	deltar	i	
vår	kunnskapskonkurranse	bygget	på	nyhetsdekningen	i	ni	av	våre	
mediehus.	 Konkurransen	 skaper	 et	 stort	 engasjement.	 Vi	 arbeider	
for	å	videreutvikle	5	rette	både	i	innhold	og	utbredelse.

Nettdebatten
Redaktørene	har	vært	svært	opptatt	av	hvordan	man	både	skal	skape	
debatt	 på	 nett	 og	 regulere	 debatten	 slik	 at	 den	 holder	 god	 faglig	
og	etisk	standard.	Vi	ønsker	en	lav	terskel	for	å	delta	i	samfunns-
debatten,	 selv	 om	 ikke	 alle	 innlegg	 er	 like	 velformulerte	 og	 selv	
om	vi	noen	ganger	må	tåle	en	form	mange	ikke	liker.	Samtidig	skal	
vi	 sette	 grenser	 mot	 det	 uakseptable.	 Her	 har	 de	 ulike	 mediehus	
valgt	ulike	løsninger.	Mens	noen	helt	eller	delvis	stenger	debatten,		
gjennomfører	andre	omfattende	leserkontroll.

En	særlig	debatt	har	handlet	om	man	skal	forby	anonyme	innlegg,	

og	noen	redaktører	har	valgt	en	slik	løsning.	De	fleste	synes	likevel	
å	mene	at	det	i	gitte	tilfeller	og	på	bestemte	vilkår	er	riktig	å	kunne	
opprettholde	 muligheten	 for	 anonymitet	 som	 en	 del	 av	 vår	 demo-
kratiske	tradisjon.

Det redaksjonelle råd
Det	 redaksjonelle	 råd	 for	 Polaris	 Media	 har	 hatt	 sitt	 første	 hele	
funksjonsår.	Rådet	har	i	2011	bestått	av	Ole	D.	Mjøs,	Marit	Breivik,	
Cecilie	Sydhagen	og	Per	Edgar	Kokkvold.

Rådet	har	bidratt	på	en	rekke	områder.	Rådet	var	representert	på		
utviklingskonferansen	 på	 Stiklestad	 og	 bidro	 til	 det	 faglige		
programmet.	 Det	 har	 avgitt	 uttalelse	 om	 den	 redaksjonelle	 års-	
rapporten,	slik	vedtektene	forutsetter.	Rådet	har	også	vært	bidrags-	
yter	i	juryen	for	de	redaksjonelle	prisene	i	konsernet.

Redaktørforum	 har,	 etter	 grundig	 saksbehandling	 høsten	 2011,	
lagt	 frem	 forslag	 om	 at	 det	 redaksjonelle	 råd	 gjøres	 om	 til	 en		
stiftelse	 og	 med	 det	 komme	 på	 linje	 med	 andre	 sammenlignbare	
medieselskaper.

deltakerne på utviklingskonferansen på stiklestad samlet utenfor 
det nasjonale kultursenteret. Foto: leif arne Holme

Trondheim 1. februar 2012
arbeidsutvalget i redaktørforum i Polaris Media:
Bård Michalsen, Arve Løberg, Hanna Relling Berg,  
Ole Bjørner Loe Welde, Stein Arne Sæther, Skjalg Ledang, 
Arne Blix (leder).
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tillitsmannsarbeidet 
i Polaris Media

Det	 har	 vært	 en	 drøy	 jobb	 å	 bygge	 opp	 en	 fornuftig	 tillitsvalgt-	
organisasjon	 samtidig	 med	 at	 Polaris	 Media	 hele	 tiden	 har	 vokst	
som	konsern.	Men	dyktige	tillitsvalgte	har	sett	nødvendigheten	av	
et	velfungerende	apparat,	og	har	vært	villige	til	å	ta	på	seg	ekstra-
arbeid,	 i	 tillegg	 til	 sine	 daglige	 oppgaver,	 i	 jobben	 med	 å	 få	 dette		
på	 plass.	 Det	 har	 hjulpet	 godt	 at	 også	 konsernledelsen	 har	 vært		
konstruktive	og	positive	til	dette	arbeidet.

Oppbyggingen	av	tillitsmannsapparatet	i	Polaris	Media	ASA	kan	ligne	
mye	 på	 konsernoppbyggingen.	 Øverst	 sitter	 konserntillitsvalgt	
(KTV).	Jeg	samarbeider	tett	med	konsernutvalget	(KU),	som	består	av	
seks	tillitsvalgte	fra	alle	de	fire	underkonsernene,	samt	de	tre	faste	
ansatterepresentantene	i	konsernstyret.	I	Harstad	Tidende	Gruppen,	
Adresseavisen	 Gruppen,	 Polaris	 Media	 Nordvestlandet	 og	 Polaris	
Trykk	 er	 det	 så	 underkonsernutvalg	 (UKU)	 for	 de	 tillitsvalgte.	
Disse	skal	igjen	ha	tett	dialog	med	de	organiserte	og	de	valgte	ansatte-	
representantene	i	styrene	til	alle	mediehus	og	trykkerier.

Det	er	mange	fagforeninger	representert	blant	de	ansatte	i	Polaris	
Media.	 De	 største	 er	 Norsk	 Journalistlag,	 Fellesforbundet,	 Parat		
Media,	 Norsk	 Transportarbeider	 Forbund	 og	 Handel	 og	 Kontor.	
Norsk	 Journalistlag,	 med	 rundt	 350	 medlemmer	 i	 Polaris	 Media-	
bedriftene,	har	organisert	seg	med	eget	konsernlag	som	har	jevnlige	
samlinger	for	klubblederne.

Som	 konserntillitsvalgt,	 er	 undertegnede	 den	 eneste	 som	 jobber	
fulltid	 med	 tillitsmannsarbeid	 i	 Polaris	 Media	 konsern.	 Det	 skal	

Med	rundt	800	fagorganiserte	i	Polaris	Media-konsernet,	
er	 det	 viktig	 at	 også	 tillitsmannsapparatet	 fungerer		
optimalt.	Med	ansatte	i	mediebedrifter	fra	Måløy	i	vest	
til	Alta	i	nord	som	«oppdragsgivere»,	er	utfordringene	
for	meg	som	konserntillitsvalgt	og	mine	nærmeste	
samarbeidspartnere	store.

Polarisposten er Konserntillitsvalgts nyhetsbrev 

til de organiserte i Polaris Media.
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nevnes	 at	 Edda	 Media,	 A-pressen,	 Media	
Norge	 og	 Schibsted	 alle	 har	 to	 konsern-
tillitsvalgte	på	heltid	i	sine	organisasjoner.

Jeg	 har	 først	 og	 fremst	 prioritert	 to	 deler	
av	mitt	arbeid	det	første	året	som	konsern-
tillitsvalgt:	 Jevnlig	 og	 mye	 informasjon/	
nyheter	 om	 stort	 og	 smått	 i	 konsernet		
spesielt	 og	 i	 norsk	 mediebransje	 generelt,	
samt	personlige	besøk	til	alle	mediehusene	
og	trykkeriene	i	konsernet.	

Informasjonsorganet	 «Polarisposten»	 kom	
med	27	utgivelser	i	løpet	av	2011.	Det	betyr	
en	ny	informasjonsavis	«på	gata»	(les:	mail)	
annenhver	 uke	 gjennom	 hele	 året.	 Uten	 å	
ta	for	hardt	i,	tør	jeg	påstå	at	det	meste	av		
informasjonsarbeidet	i	konsernet	blir	ivare-
tatt	av	konserntillitsvalgt	gjennom	nettopp	
«Polarisposten».	 Den	 går	 i	 utgangspunktet	
ut	 på	 mail	 til	 alle	 klubbledere	 og	 andre	
sentrale	 tillitsvalgte,	 men	 jeg	 får	 tilbake-
meldinger	om	at	den	distribueres	videre	til	
alle	 organiserte	 i	 de	 fleste	 av	 konsernets	
selskaper.	 Noen	 redaktører/eneledere	 har	
bedt	om	å	få	komme	på	mailinglisten,	men	
det	 ønsket	 har	 de	 høflig	 fått	 avslag	 på.		

«Polarisposten»	er	forbeholdt	de	organiserte	
blant	de	ansatte	i	Polaris	Media!

På	 mine	 mange,	 og	 lange,	 reiser	 rundt	 i		
Polarisland	 har	 jeg	 hatt	 den	 store	 glede	 å	
møte	engasjerte,	arbeidsomme,	kunnskaps-
rike,	 oppfinnsomme	 og	 faglig	 oppdaterte		
tillitsvalgte	 og	 ansatte.	 Jeg	 har	 også	
hatt	 gode	 møter	 med	 ledelsen	 i	 de	 fleste	
selskapene.	 Tilbakemeldingene	 er	 at	 hver-	
dagen	er	hektisk,	stressende	og	anstrengende,	
men	 også	 utfordrende,	 morsom	 og	
givende.	 De	 fleste	 steder	 fungerer	 dialogen	
mellom	 tillitsvalgte	 og	 ledelse	 utmerket,	
andre	 steder	 igjen	 har	 man	 tilsynelatende		
«glemt»	 å	 ha	 faste	 kontaktmøter	 og	
drøftelser.	 Det	 er	 ikke	 alltid	 nok	 å	 tro	 at	
man	 har	 informert	 tilstrekkelig	 om	 en	 sak	
hvis	den	bare	er	nevnt	over	bordet	i	en	ellers	
uformell	lunsjpause.

Som	 konserntillitsvalgt	 opplever	 jeg	 at	
øverste	 ledelse	 i	 konsernet	 har	 vist	 både	
stor	 tillit	 til	 og	 åpenhet	 overfor	 meg	 og	
mine	kolleger.	Det	er	mye	enklere	å	ha	god	
og	konstruktiv	dialog	når	dørene	er	åpne	og	
samtalene	 preget	 av	 gjensidig	 respekt	 og	

tillit.	 Det	 er	 naturligvis	 viktig	 at	 alle	 ledd	
aksepterer	 og	 godtar	 betydningen	 av	 å	 ha	
et	profesjonelt	og	oppegående	tillitsmanns-	
apparat.	 Det	 er	 sammen	 vi	 skal	 løse	 de	 ut-
fordringene	 som	 garantert	 dukker	 opp,	
både	på	kort	og	lang	sikt!

Fra	vår	side	kommer	vi	nok	aldri	til	å	være	
enige	 om	 alle	 aspekter	 ved	 driften	 av		
konsernet,	 blant	 annet	 vil	 vi	 tillitsvalgte	
fortsatt	 reagere	 mot	 for	 store	 utbytte-	
utbetalinger	til	aksjonærene	og	kjempe	med	
nebb	og	klør	mot	bonuser	til	 ledelsen.	Men	
vi	har	også	et	brennende	ønske	om	samtidig	
aktivt	å	bidra	til	at	Polaris	Media	er	i	stadig	
utvikling	 som	 medie-	 og	 trykkonsern.	 De	
faste	 utviklingsseminarene	 som	 Polaris	
Trykk	 har	 mellom	 ledelse	 og	 ansatte	 i	 alle	
trykkeriene	 er	 det	 beste	 eksempelet	 på	
hvor	fornuftig	det	er	å	involvere	de	ansatte	i	
fremtidige	utfordringer.

Ulf Dalheim
konserntillitsvalgt 
– fra 18. mars 2011

Konserntillitvalgt Ulf dalheim (i midten) fotografert under møte med konsernutvalget for tillitsvalgte 
i Polaris Media. Til venstre sitter Gunnar okstad, leder av valgkomiteen for ansatterepresentanter til 
konsernstyret. Til høyre KU-leder Torleif rolfsen, Polaris Trykk Trondheim.
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eierstyring 
og selskapsledelse

Denne	redegjørelsen	er	gitt	i	henhold	til	regnskapslovens	§3-3b	og	
følger	anbefalingene	til	Norsk	Utvalg	for	Eierstyring	og	Selskaps-
ledelses	 (NUES)	 Anbefaling	 for	 eierstyring	 og	 selskapsledelse.		
Denne	 redegjørelsen	 er	 en	 del	 av	 styrets	 beretning	 etter	 allmenn-
aksjelovens	§5-6,	4.	ledd.

Virksomhet, mål og  verdigrunnlag 
(anbefalingens pkt. 1 og 2)
Polaris	Media	ASA	er	morselskap	i	et	mediekonsern	og	konsernets	
virksomhet	er	tydeliggjort	i	vedtektene	hvor	det	fremgår	at	selskapets	
formål	 er	 å	 drive	 mediehus,	 informasjons-	 og	 forlagsvirksomhet,	
samt	trykkeridrift	og	annen	beslektet	næringsvirksomhet.

Polaris	 Media	 ASA	 fører	 sine	 regnskaper	 etter	 de	 internasjonale	
regnskapsstandardene	 IFRS.	 Polaris	 Media	 ASA	 er	 notert	 på	 Oslo	
Børs	 og	 følger	 børsens	 ”Løpende	 forpliktelser	 for	 børsnoterte		
selskaper”,	 samt	 børsforskriften.	 Disse	 kravene	 er	 tilgjengelig	 på	
Oslo	 Børs	 sine	 hjemmesider.	 NUES’	 Anbefaling	 for	 eierstyring	 og	
selskapsledelse	er	tilgjengelig	på	www.nues.no.

Polaris	 Media	 ASA	 skal	 være	 best	 på	 innhold	 og	 den	 foretrukne	
markedsplass	 i	 sine	 regioner,	 i	 alle	 mediekanaler.	 Konsernets		
medier	 skal	 kjennetegnes	 av	 kvalitet	 og	 nytenkning	 i	 alle	 ledd.		
Polaris	Trykk	skal	være	Norges	ledende	trykkeriselskap.

Polaris	 Media	 ASAs	 eierstyring	 og	 selskapsledelse	 bygger	 på	 kon-
sernets	publisistiske	tradisjon	og	verdigrunnlag	som	innebærer	at	
kravet	til	redaksjonell	frihet,	uavhengighet	og	integritet	skal	være	
retningsgivende	 for	 alle	 medier	 i	 konsernet.	 Dette	 sentrale	 verdi-
grunnlag	for	styringen	og	ledelsen	av	konsernet	er	nedfelt	i	Polaris	
Media	ASAs	vedtekter	slik:

	 ”Selskapets	 publisistiske	 virksomhet	 skal	 drives	 på	 en	
måte	som	fullt	ut	sikrer	den	redaksjonelle	frihet,	uavhengighet	og	
integritet	i	overensstemmelse	med	Redaktørplakatens	prinsipper.
	 Selskapets	medier	har	en	forpliktelse	overfor	sine	lesere,	
seere,	 lyttere	 og	 brukere	 om	 å	 stå	 for	 en	 nyhetsformidling	 som	 er	
fri	for	bindinger,	åpen	for	meningsmangfold	og	på	vakt	mot	makt-
misbruk.
	 Selskapet	 bygger	 sin	 virksomhet	 på	 lokal	 og	 regional		
forankring.	 Det	 er	 overordnet	 mål	 å	 være	 talerør	 for	 –	 og	 kritisk	
medspiller	til	–	en	positiv	utvikling	lokalt	og	regionalt,	og	samtidig	
sette	dagsorden	nasjonalt.”

Ifølge	vedtektene	skal	et	eget	redaksjonelt	råd	påse	at	den	publisis-
tiske	plattform	ivaretas.

Polaris	 Medias	 virksomheter	 bidrar	 til	 en	 bærekraftig	 samfunns-
utvikling.	 Konsernet	 består	 blant	 annet	 av	 31	 lokale	 og	 regionale	
mediehus	 med	 en	 svært	 sentral	 posisjon	 i	 lokalmiljøene.	 Gjennom	
å	 være	 en	 god	 arbeidsplass	 og	 gi	 bred	 dekning	 av	 lokale	 saker	 og		
nyhetsstoff	 bidrar	 våre	 virksomheter	 betydelig	 til	 opprettholdelse	
av	livskraftige	lokalsamfunn.	I	tillegg	er	våre	virksomheter	bidrags-
ytere	 til	 lokalt	 kulturliv	 blant	 annet	 gjennom	 sponsorvirksomhet,	
redaksjonell	dekning	mv.	
De	største	virksomhetene	i	Polaris	Media	har	Miljøfyrtårnsertifisering	
og	er	IA-bedrifter.	

Konsernet	har	imidlertid	ennå	ikke	utarbeidet	felles	retningslinjer	
for	samfunnsansvar.

avvik fra anbefalingens pkt. 1 og 2: Styret	 har	 ikke	 utarbeidet		
retningslinjer	for	samfunnsansvar	i	løpet	av	2011.

Selskapskapital og utbytte 
(anbefalingens pkt. 3) 
Konsernets	 egenkapital	 var	 per	 31.12.2011	 758,6	 (723,6)	 mill.		
kroner,	 noe	 som	 tilsvarer	 en	 egenkapitalandel	 på	 38,3	 %	 (35,0%).	
Egenkapitalandelen	er	tilpasset	selskapets	mål,	strategi	og	risiko-
profil.	 Størrelsen	 på	 selskapets	 egenkapital	 tilfredsstiller	 fullt	 ut	
selskapets	behov	for	egenfinansiering	i	forhold	til	den	virksomhet	
som	drives.	

Selskapet	 har	 som	 mål	 at	 utbyttenivået	 skal	 gjenspeile	 aksjonæ-
renes	 ønske	 om	 god	 løpende	 avkastning,	 i	 tillegg	 til	 at	 selskapets	
behov	 for	 egen	 utvikling	 ivaretas.	 Utbytte	 skal	 være	 stabilt	 over	
tid	og	utgjøre	fra	50–70	%	av	overskuddet	etter	skatt,	forutsatt	at	
selskapets	 eget	 kapitalbehov	 er	 dekket.	 Styret	 foreslår	 at	 det	 for	
regnskapsåret	2011	skal	utdeles	et	utbytte	på	1,75	kroner	per	aksje.	

Styret	 i	 Polaris	 Media	 ASA	 har	 fullmakt	 til	 erverv	 av	 selskapets	
egne	 aksjer	 i	 en	 eller	 flere	 omganger	 opp	 til	 en	 samlet	 pålydende	
verdi	 på	 NOK	 4.889.741,	 som	 tilsvarer	 10	 %	 av	 selskapets	 aksje-	
kapital.	 Fullmakten	 omfatter	 også	 erverv	 av	 avtalepant	 i	 egne	 aksjer.	
Den	høyeste	og	laveste	kjøpesum	som	skal	betales	for	aksjene	som	
kan	erverves	i	henhold	til	fullmakten	er	henholdsvis	NOK	1	og	NOK	
60	 per	 aksje.	 Styret	 står	 for	 øvrig	 fritt	 med	 hensyn	 til	 på	 hvilken	
måte	 erverv	 og	 avhendelse	 av	 egne	 aksjer	 skal	 skje.	 Fullmakten	
gjelder	frem	til	selskapets	ordinære	generalforsamling	i	2012,	dog	
senest	30.	juni	2012.

avvik fra anbefalingens pkt. 3: Ingen.
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Likebehandling og  omsettelighet 
(anbefalingens pkt. 4 og 5)
Polaris	 Media	 ASA	 har	 kun	 én	 aksjeklasse	 med	 like	 rettigheter	
knyttet	til	hver	aksje.	

Ved	 generalforsamling	 22.11.2011	 ble	 de	 tidligere	 stemmeretts-	
begrensningene	i	selskapets	vedtekter	opphevet.	Gjeldende	vedtekter	
gir	hver	aksje	1	stemme	i	selskapets	generalforsamling.	

Endring	 av	 vedtektenes	 bestemmelse	 om	 redaksjonell	 plattform	
krever	imidlertid	fortsatt	minst	3/4	flertall,	så	vel	av	avgitte	stemmer	
som	av	den	aksjekapital	som	er	representert	på	generalforsamlingen.	

Selskapets	 aksjer	 er	 fritt	 omsettelige	 og	 aksjene	 er	 som	 nevnt		
notert	på	Oslo	Børs.	Det	er	 ikke	vedtektsfestet	noen	form	for	om-
setningsbegrensninger.

Av	 styrets	 medlemmer	 eier	 kun	 styreleder	 aksjer	 i	 selskapet.	 Av	
konsernledelsens	 medlemmer	 eier	 tre	 av	 syv	 medlemmer	 aksjer	 i	
selskapet.	Selskapet	har	ingen	opsjonsavtaler	og	det	er	heller	ikke	
inngått	noen	andre	former	for	gjenkjøpsavtaler	eller	lignende	vedr.	
selskapets	aksjer	med	noen	part.

Vedrørende	utdypende	informasjon	om	aksjonærforhold,	transak-
sjoner	med	nærstående	parter	mv.	henvises	det	til	årsregnskapets	
note	20,	21	og	22.

avvik fra anbefalingens pkt. 4 og 5: Det	særlig	kvalifiserte	flertall	
for	beslutning	om	endring	av	vedtektenes	bestemmelse	om	redak-
sjonell	 plattform	 er	 begrunnet	 i	 Polaris	 Media	 ASAs	 publisistiske	
ansvar	 og	 samfunnsrolle	 som	 mediebedrift	 og	 sikrer	 konsernets	
uavhengighet	og	integritet.

Generalforsamling  
(anbefalingens pkt. 6) 
Ordinær	 generalforsamling	 avholdes	 innen	 utgangen	 av	 mai	 måned.	
Alle	 aksjonærer	 med	 kjent	 adresse	 får	 skriftlig	 innkalling	 til		
generalforsamling	minst	21	dager	før	foreslått	generalforsamling.	
Innkalling	til	generalforsamling	med	saksdokumenter	er	tilgjengelig	
på	www.polarismedia.no	minst	21	dager	før	generalforsamling.	

Aksjonærer	som	ikke	selv	kan	delta,	kan	stemme	ved	bruk	av	full-
makt.	 Aksjonærer	 som	 vil	 møte	 på	 generalforsamling	 eller	 avgi	
stemmer	 ved	 fullmakt,	 må	 melde	 fra	 skriftlig	 til	 selskapet,	 even-
tuelt	sende	fullmakt	lydende	på	navn	til	selskapet,	minst	tre	dager	
før	generalforsamlingen	holdes.	Styreleder,	konsernsjef	og	revisor	
deltar	på	ordinær	generalforsamling.

En	aksjeeier	har	rett	til	å	få	behandlet	spørsmål	på	generalforsam-
lingen	som	han	eller	hun	melder	skriftlig	til	styret	innen	syv	dager	
før	 fristen	 for	 innkalling	 til	 generalforsamling.	 Har	 innkallingen		
allerede	funnet	sted,	sendes	det	ut	ny	innkalling	dersom	fristen	for	
innkalling	til	generalforsamling	ikke	er	ute.

Det	 er	 Polaris	 Media	 ASAs	 syn	 at	 utøvelse	 av	 stemmerett	 for	
forvalterregistrerte	aksjer	forutsetter	at	den	reelle	aksjeeieren	for	
aksjene	 har	 gitt	 seg	 til	 kjenne	 overfor	 generalforsamlingens	
møteåpner	 forut	 for	 at	 generalforsamlingen	 avholdes.	

avvik fra anbefalingens pkt. 6: Det	 er	 ikke	 fastsatt	 nærmere		
retningslinjer	for	valgkomitéen.

Valgkomité 
(anbefalingens pkt. 7)  
Valgkomitéen	 i	 Polaris	 Media	 ASA	 er	 vedtektsbestemt	 og	 består	
av	3	medlemmer	valgt	av	generalforsamlingen	for	1	år	av	gangen.	
Valgkomitéen	skal	fremme	forslag	til	generalforsamlingen	på	valg	
av	 medlemmer	 og	 varamedlemmer	 til	 styret	 og	 medlemmer	 av	
valgkomitéen.	 Valgkomitéen	 skal	 fremme	 forslag	 på	 godtgjørelse	
til	 medlemmer	 av	 styret,	 valgkomitéen,	 kompensasjonskomitéen,	
revisjonskomitéen	 og	 redaksjonelt	 råd.	 Valgkomitèen	 i	 Polaris		
Media	ASA	består	i	2011	av	følgende	medlemmer:	Berit	Rian	(leder),	
Elbjørg	Gui-Standal	og	Roar	Arntzen.

avvik fra anbefalingens pkt. 7:	Ingen.

Styrets sammensetning og arbeid  
(anbefalingens pkt. 8 og 9)  
Styrets	sammensetning	er	regulert	i	selskapets	vedtekter	§7.

Styret	 er	 sammensatt	 for	 å	 ivareta	 aksjonærfellesskapets	 interesser,	
og	selskapets	behov	for	kompetanse,	kapasitet	og	mangfold.	Styret	i	
Polaris	Media	ASA	består	av	11	personer	med	stemmerett,	hvorav	3	
er	representanter	for	de	ansatte.	Styrets	8	aksjonærvalgte	medlem-
mer	velges	av	generalforsamlingen	etter	forslag	fra	valgkomitéen.	
Styret	tilfredsstiller	kravene	til	uavhengighet	som	følger	av	anbe-
falingen.	Totalt	er	det	4	kvinner	i	styret,	hvorav	3	aksjonærvalgte.	
For	å	sikre	kontinuitet	i	styret	velges	styret	for	en	periode	på	2	år,	
halvparten	er	på	valg	hvert	år.	Styret	i	Polaris	Media	ASA	har	den	
overordnede	myndighet	og	ansvar	for	forvaltningen	av	konsernet.	
Det	avholdes	normalt	8–10	styremøter	i	året	i	tillegg	til	at	det	årlig	
arrangeres	strategiseminar	for	styret.	Presentasjon	av	styremedlemmene	
og	deres	kompetanse	framgår	av	egen	oversikt	i	årsrapporten.	

Generalforsamlingen	 velger	 styrets	 leder	 og	 nestleder.	 Styret		
ansetter	 selskapets	 konsernsjef.	 Styret	 vedtar	 årlig	 budsjett	 og	
treffer	for	øvrig	alle	de	disposisjoner	som	måtte	være	nødvendig	for	
selskapets	drift.	

Styret	 har	 opprettet	 en	 kompensasjonskomité	 og	 en	 revisjons-	
komité	med	det	formål	å	styrke	styrets	saksforberedelse	og	diskusjon	
i	saker	innenfor	komitéenes	arbeidsområder.	Komitéene	gir	mulig-
het	 for	 en	 grundig	 og	 betryggende	 saksbehandling	 på	 vesentlige	
områder	gjeldende	virksomhetsstyring	og	internkontroll	samtidig	
som	det	frigjøres	tid	til	prinsipielle	og	strategiske	spørsmål	i	styret.

Kompensasjonskomitéen	 holder	 seg	 orientert	 om	 vederlagsordninger	
for	 ledende	 ansatte	 i	 konsernet	 og	 forbereder	 saker	 for	 styret	
som	 gjelder	 kompensasjon,	 annen	 avlønning	 og	 eventuelt	 andre	
incentiv	ordninger	 for	 konsernsjef.	 Arbeidet	 omfatter	 spørsmål	
knyttet	til	lønn,	bonus,	førtidspensjon	og	alderspensjon.

Revisjonskomitéen	forbereder	saker	for	styret	som	gjelder	revisjon,	
internkontroll,	og	risikostyring	samt	oppfølging	av	større	prosjekter	
i	 konsernet.	 Revisjonskomitéen	 har	 egne	 møter	 med	 revisor	 og	
kvartalsvise	møter	hvor	konsernets	CFO	deltar.

Styret	 gjennomfører	 en	 årlig	 egenevaluering	 av	 sitt	 arbeid,	 sin		
kompetanse	 og	 arbeidsform.	 Resultatene	 fra	 styreevalueringen	
gjøres	tilgjengelig	for	valgkomitéen	til	bruk	i	komitéens	arbeid	med	
kandidater	til	styret.

avvik fra anbefalingens pkt. 8 og 9: Ingen.
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Konsernstyring – interne  styrefora
Polaris	 Media	 ASA	 er	 morselskap	 i	 et	 medie	konsern	 og	 har	 som		
formål	å	forvalte	sine	eierinteresser	i	konsernet	i	samsvar	med	ved-
tektene	og	gjeldende	lovverk.

Konsernets	styring	og	oppfølging	av	virksomhetsområdene	skjer	 i	
stor	 grad	 gjennom	 styremøter	 i	 hoveddatterselskapene	 og	 møter	 i	
konsernledelsen	hvor	topplederne	i	hoveddatterselskapene	alle	er	
medlemmer	av	konsernledelsen.

Konsernsjef	 er	 styreleder	 i	 hoveddatter	selskapene	 Adresseavisen	
Gruppen	AS,	Harstad	Tidende	Gruppen	AS,	Polaris	Media	Nordvest-
landet	AS,	Polaris	Trykk	AS	og	Polaris	Eiendom	AS.	For	øvrig	består	
styrene	i	Adresseavisen	Gruppen	AS,	Harstad	Tidende	Gruppen	AS,	
Polaris	 Media	 Nordvestlandet	 AS	 og	 Polaris	 Trykk	 AS	 av	 personer	
med	 ledende	 stillinger	 i	 konsernet,	 representanter	 fra	 de	 ansatte	
samt	eksterne	styremedlemmer	med	særskilt	kompetanse	i	forhold	
til	virksomheten	i	det	enkelte	datterselskap.

Risikostyring og Intern kontroll  
(anbefalingens pkt. 10) 
Effektiv	 styring	 med	 fokus	 på	 risiko	 og	 god	 intern	 kontroll	 er	 en		
overordnet	suksessfaktor	for	Polaris	Media	ASA	og	er	en	integrert	del	
av	forretningsdriften.	Evnen	til	å	planlegge,	strukturere,	gjennom-	
føre	og	evaluere	prosjekter	er	en	viktig	del	av	virksomheten.	Kon-
sernet	styres	etter	fastsatte	finansielle	mål.	Rapportering	skjer	ca.	
10	ganger	i	året	og	omhandler	både	finansielle	og	ikke-finansielle	
parametere.	Det	er	fokus	på	lønnsomhet	og	risiko	knyttet	til	hvert	
virksomhetsområde.	Det	legges	stor	vekt	på	resultatoppfølging	og	
fokus	rettes	mot	tiltak	på	områder	som	ikke	har	ønsket	utvikling.	
Formålet	 med	 risikostyringen	 og	 internkontrollen	 er	 å	 håndtere	
risiko	knyttet	til	virksomheten	og	å	styrke	kvaliteten	på	den	finan-
sielle	rapporteringen.	Effektiv	risikostyring	og	god	intern	kontroll	
bidrar	 til	 å	 sikre	 aksjonærenes	 investeringer	 og	 konsernets	 eien-	
deler.	Styret	mener	Polaris	Media	ASA	har	en	god	intern	kontroll	og	
en	 risikostyring	 som	 er	 tilpasset	 virksomheten.	 De	 mest	 sentrale		
elementene	 i	 utøvelsen	 av	 den	 operative	 internkontrollen	 i		
konsernet	er	redegjort	for	nedenfor.

Konsernledelsen (kontrollaktiviteter/overvåkning)
Konsernledelsen	 følger	 opp	 og	 overåker	 den	 finansielle	 rapporte-
ringen	 i	 form	 av	 gjennomgang	 av	 månedlige	 regnskaps-	 og	 drifts-
rapporter	inklusive	KPI	og	kvartalsrapporter.	CFO	har	det	operative	
ansvaret	for	internkontrollen	og	for	den	finansielle	rapporteringen	
i	Polaris	Media	og	inngår	i	konsernledelsen.

Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)
Polaris	Media	har	en	felles	økonomimanual	for	hele	konsernet	som	
beskriver	prinsipper	for	finansiell	rapportering,	-kontroll	og	regn-
skapsprinsipper.	Polaris	Media	har	etablert	obligatoriske	tiltak	for	
samtlige	selskap	i	konsernet	som	for	innebærer:

•	 felles	ERP	system
•	 felles	økonomimodell	
•	 felles	rapporteringsstruktur
•	 deltakelse	i	konsernkontoordning
•	 felles	shared	service	center	for	økonomitjenester	

Sentralt	 i	 den	 operative	 internkontrollen	 står	 budsjettene	 og	 opp-
følgingen	 av	 disse	 for	 de	 enkelte	 selskapsenheter	 i	 Polaris	 Media.	
Budsjettprosessen	 i	 konsernet	 er	 i	 all	 hovedsak	 basert	 på	 en		

”bottom-up”-prosess,	der	eierskapet	til	det	enkelte	selskaps	budsjett	
er	sterkt	forankret	til	de	som	leder	selskapsenhetene.	Det	gjør	at	selv	
svært	 små	 budsjettavvik	 blir	 gjenstand	 for	 analyse	 og	 oppfølging.	
Hele	konsernet	budsjetterer	i	samme	budsjettsystem	der	det	stilles	
kvalitative	 krav	 til	 hvilke	 budsjetter	 som	 skal	 utarbeides	 og	 på		
hvilke	minimumsnivå.	Budsjettene	utarbeides	på	samme	nivå	som	
konteringsreglene	 i	 regnskapet,	 noe	 som	 gir	 budsjettransaksjoner	
på	absolutt	laveste	nivå	i	konteringsstrengen	etter	konsernets	felles	
økonomimodell.

Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)
Underkonsernene	 har	 ansvaret	 for	 den	 interne	 kontrollen	 i	 sine	
selskaper,	 og	 for	 alle	 praktiske	 formål	 ligger	 ansvaret	 for	 den		
operative	 internkontrollen	 i	 hoveddatterselskapene	 og	 selskaps-
enhetene	 lokalt.	 Økonomiansvarlig	 (økonomisjef	 eller	 controller)	
i	 hvert	 enkelt	 selskap	 i	 underkonsernene	 har	 ansvar	 for	 sitt		
regnskap	og	rapporterer	resultater	til	selskapsstyrene.	

Shared Service Center (TSØ) (kontrollaktiviteter)
TSØ	 fører	 regnskapet	 for	 de	 enkelte	 enhetene	 og	 gjennomfører		
detaljkontroller	 og	 avstemmer	 resultat	 og	 balansekonti	 med		
intervall	 månedlig,	 kvartalsvis	 og	 årevis.	 TSØ	 leverer	 regnskaps-
rapporter	 til	 de	 enkelte	 selskaper	 i	 Polaris	 Media	 i	 henhold	 til	 en	
definert	 standard	 hjemlet	 i	 en	 SLA.	 TSØ	 leverer	 også	 periodisk	 et	
konsernregnskap	 til	 Polaris	 Media	 ASA	 basert	 på	 fastsatte	 maler,	
som	 igjen	 danner	 grunnlaget	 for	 Polaris	 Media	 ASAs	 eksterne		
rapportering	til	markedet.

Revisor (uavhengig kontroll)
Revisor	 utfører	 lovpålagt	 revisjon	 og	 skal	 uttale	 seg	 om	 hvor-
vidt	 konsernregnskapet	 er	 uten	 vesentlige	 feil	 og	 skal	 samtidig		
rapportere	til	svakheter	i	virksomhetenes	internkontroll	til	styret	
og	rapporterer	normalt	også	øvrige	forhold	av	interesse	til	styret.

avvik fra anbefalingens pkt. 10: Det	er	ikke	utarbeidet	felles	etiske	
retningslinjer	for	konsernet.
	
Godtgjørelse til styret
 (anbefalingens pkt. 11)   
Godtgjørelsen	 til	 styret	 reflekterer	 styrets	 ansvar,	 kompetanse,	
tidsbruk	 og	 virksomhetens	 kompleksitet.	 Godtgjørelsen	 er	 ikke	
resultatavhengig.	Det	er	ikke	utstedt	opsjoner	til	styrets	medlem-
mer.	Godtgjørelsen	fastsettes	av	generalforsamlingen	etter	forslag	
fra	 valgkomitéen.	 Nærmere	 informasjon	 finnes	 i	 note	 20	 og	 21	 til	
årsregnskapet.	

avvik fra anbefalingens pkt. 11:	Ingen.
	 	 	 	
Godtgjørelse til ledende ansatte  
(anbefalingens pkt. 12)  
Godtgjørelsen	 til	 konsernsjef	 fastsettes	 av	 styret,	 etter	 at	 styrets	
kompensasjonskomité	har	forberedt	saken.	Godtgjørelsen	består	av	
fast	lønn	og	en	variabel	del	(bonus)	maksimert	til	tre	måneders	lønn	
som	er	avhengig	av	resultatoppnåelse	og	diskresjonær	vurdering.

Polaris	 Media	 ASA	 har	 ingen	 form	 for	 opsjonsordninger	 i	 sitt		
incentivsystem.
Informasjon	om	godtgjørelse	til	ledende	ansatte	er	gitt	i	note	20	til	
årsregnskapet.	

avvik fra anbefalingens pkt. 12: Ingen.
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Informasjon og kommunikasjon  
(anbefalingens pkt. 13) 
Polaris	Media	ASA	skal	sørge	for	at	aksjonærer	mottar	nøyaktig,	
klar,	 relevant	 og	 tidsriktig	 informasjon	 i	 forbindelse	 med	 alle		
saker	 av	 økonomisk	 betydning	 for	 aksjonærene.	 Finansiell	
informasjon	offentliggjøres	i	børsens	meldingssystem,	i	tillegg	til	
Polaris	 Media	 ASAs	 internettside	 og	 i	 pressemeldinger.	 Informasjon	
om	selskapets	aksje	og	aksjonærstruktur	holdes	løpende	oppdatert	
på	 selskapets	 hjemmeside.	 Kvartalsrapportene	 offentliggjøres	
både	 på	 norsk	 og	 engelsk	 på	 www.polarismedia.no.	 Finansiell		
kalender	offentliggjøres	årlig.	

avvik fra anbefalingens pkt. 13:	Ingen.

Selskapsovertakelse  
(anbefalingens pkt. 14)
Polaris	Media	ASAs	vedtekter	har	ingen	begrensninger	med	hen-
syn	til	kjøp	av	aksjer	i	selskapet.	I	en	eventuell	overtakelses	prosess	
vil	styret	bidra	til	at	aksjonærene	likebehandles.	Dersom	en	over-
takelsessituasjon	som	omtalt	i	anbefalingens	pkt.	14	skulle	oppstå,	
vil	styret,	i	tillegg	til	å	følge	relevant	lovgivning	og	regelverk,	søke	
å	følge	de	anbefalinger	som	der	er	gitt.	

avvik fra anbefalingens pkt. 14:	Ingen.

Revisor  
(anbefalingens pkt. 15)  
Revisor	 deltar	 på	 styremøter	 som	 behandler	 årsregnskapet.		
Revisor	legger	hvert	år	frem	for	styret	hovedtrekkene	i	en	plan	for	
revisjonen	 av	 selskapet.	 Styret	 avholder	 møte	 med	 revisor	 uten	
at	 administrasjonen	 er	 tilstede	 hvert	 år,	 normalt	 ifbm.	 styrets	
godkjenning	 av	 selskapets	 årsregnskap.	 Revisor	 er	 også	 til	 stede	
på	selskapets	generalforsamling	og	kommenterer	revisjonsberet-
ningen	 og	 svarer	 på	 eventuelle	 spørsmål	 knyttet	 til	 revisjonen.	
Styret	 orienterer	 om	 revisors	 godtgjørelse	 i	 ordinær	 general-	
forsamling.	Revisors	godtgjørelse	for	2011	for	revisjonen	og	andre	
tjenester	framgår	av	note	20	til	årsregnskapet.

avvik fra anbefalingens pkt. 15:	Ingen.

Øvrig
I	dette	punktet	beskrives	andre	sentrale	forhold	knyttet	til	Polaris	
Media	 ASAs	 eierstyring	 og	 selskapsledelse	 som	 ikke	 fremgår	 av	
anbefalingen.

Tillitsvalgordningen i Polaris Media 
Polariskonferansen	 er	 høyeste	 organ	 for	 tillitsvalgtordningen	 i	
Polaris	Media	og	er	sammensatt	av	et	utvalg	av	de	sittende	klubb-
lederne	 eller	 deres	 stedfortredere	 i	 hvert	 mediehus/selskap	 i	
konsernet,	 konserntillitsvalgt	 og	 de	 ansattes	 faste	 styrerepre-
sentanter	i	Polaris	Media	ASA.	Hensikten	med	Polariskonferansen	
er	 å	 styrke	 samarbeidet,	 kontakten	 og	 tilliten	 mellom	 ledelse	 og		
ansatte,	på	tvers	av	selskaper	og	regioner.	Polariskonferansen	er	
et	supplement	til	de	ansattes	medbestemmelse	og	representasjon	
i	egen	bedrift.

I	 perioden	 mellom	 Polariskonferansene	 er	 Konsernutvalget	 de		
ansattes	 øverste	 organ	 og	 de	 ansattes	 samarbeidsorgan	 for		
kontakt,	 informasjon	 og	 innflytelse	 i	 konsernet.	 Konsernutval-
get	består	av	7	medlemmer	inkl.	konserntillitsvalgt,	alle	valgt	av		

Polariskonferansen.	 Konsernutvalget	 skal	 ivareta	 de	 ansattes		
interesser	 overfor	 konsernledelsen	 i	 saker	 av	 generell	 og	 felles	
karakter.

Det	er	etablert	en	konserntillitsvalgtordning	for	konsernet.	Den	
konserntillitsvalgte	 representerer	 alle	 ansatte	 og	 ivaretar	 den	
regelmessige	 kontakten	 mellom	 de	 ansatte	 og	 deres	 strukturer,	
klubber/forbund	og	konsernledelsen.	Den	konserntillitsvalgte	har	
møterett	 som	 observatør	 med	 talerett	 i	 konsernstyret	 og	 har	 til-
gang	til	saksliste	og	styredokumenter	på	linje	med	konsernstyrets	
medlemmer.	

Redaktørforum
Prinsippet	om	frie	og	uavhengige	redaksjoner	fremgår	av	den	ved-
tektsfestede	redaksjonelle	plattform	for	alle	medier	i	konsernets	
virksomheter.
Det	er	etablert	et	redaktørforum	i	konsernet	som	omfatter	ansvar-
lige	 redaktører,	 sjefredaktører	 og	 nyhetsredaktører	 i	 de	 enkelte	
medier.	 Forumet	 er	 en	 møteplass	 for	 diskusjon	 av	 publisistiske	
spørsmål	og	utfordringer	av	felles	interesse	og	utveksling	av	ideer	
om	 utvikling	 av	 det	 redaksjonelle	 produkt,	 nye	 kanaler	 og	 faglig	
utvikling.
Redaktørforumet	representerer	en	styrking	av	konsernets	redak-
sjonelle	plattform	og	verdigrunnlag.

Redaksjonelt råd
Polaris	 Media	 har	 i	 henhold	 til	 vedtektene	 opprettet	 et	 eget		
redaksjonelt	råd.	De	vedtektsbestemte	oppgavene	er:
+	 Avgi	 uttalelse	 om	 foreslått	 kandidat	 til	 sjefredaktør	 i	 ledende	
mediehus	i	konsernet	etter	innstilling	fra	de	aktuelle	selskapenes	
styre	før	ansettelser	skjer.	
++	 Avgi	 uttalelse	 og	 ha	 vetorett	 om	 forslag	 til	 endringer	 av		
redaksjonell	plattform.
+++	Kommentere	selskapets	årlige	publisistiske	rapport.

Rådet	 kan	 også	 særlige	 tilfeller	 konsulteres	 av	 styret	 i	 andre		
publisistiske	spørsmål.	Det	vises	til	en	egen	omtale	av	det	redak-
sjonelle	rådets	sammensetning.

Lederforum
Lederforum	består	av	ledere	og	mellomledere	i	samtlige	bedrifter	i	
konsernet	og	avholdes	årlig	i	forkant	av	Polariskonferansen.
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Aksjekapitalen	 i	 Polaris	 Media	 ASA	 er	 per	 31.12.2011	 48	 897	 418	
fordelt	på	48	897	418	aksjer	pålydende	kr.	1.

Resultat per aksje og utbytte
Resultat	 per	 aksje	 i	 2011	 er	 kr.	 2,29.	 For	 2010	 ble	 resultat	 per		
aksje	kr.	1,47.	Styret	foreslår	at	det	for	1011	utbetales	et	utbytte	på		
kr.	1,75	per	aksje.	For	2010	ble	det	utbetalt	et	utbytte	på	kr.	1,50.

Kursutvikling
Aksjene	i	Polaris	Media	er	notert	på	Oslo	Børs	(i	2011	på	OB	Standard).	
Ved	inngangen	til	2011	var	aksjekursen	kr	21,00.	Ved	utgangen	av	
2011	var	aksjekursen	25,10.	Høyeste	aksjekurs	i	2011	var	kr.	30,50.	
Det	ble	gjennomført	78	handler	i	aksjen	i	2011,	og	hver	handel	hadde	
et	gjennomsnittlig	volum	på	1680	aksjer.

Utbyttepolitikk
Selskapet	har	som	mål	at	utbyttenivået	skal	gjenspeile	aksjonærenes	
ønske	om	god	løpende	avkastning,	i	tillegg	til	at	selskapets	behov	for	
egen	utvikling	ivaretas.	Utbytte	skal	være	stabilt	over	tid	og	utgjøre	
rundt	 50–70%	 av	 overskuddet	 etter	 skatt,	 forutsatt	 at	 selskapets	
eget	kapitalbehov	er	dekket.

Tilbakekjøp av aksjer
Generalforsamlingen	 har	 gitt	 Polaris	 Medias	 styre	 fullmakt	 til	 å	
kjøpe	tilbake	inntil	10	prosent	av	aksjene	i	selskapet.	Begrunnelsen	
for	vedtaket	er	at	selskapet	skal	ha	fleksibilitet	og	handlefrihet	til	
å	utnytte	de	finansielle	instrumenter	og	mekanismer	som	allmenn-	
aksjeloven	og	verdipapirloven	gir	anledning	til,	herunder	å	kunne	tilby	
aksjekjøpsprogram	 for	 ansatte	 i	 konsernet,	 oppgjør	 i	 forbindelse	
med	 erverv	 av	 virksomhet	 m.v.	 Den	 høyeste	 og	 laveste	 kjøpesum	
som	skal	betales	for	aksjene	som	erverves	i	henhold	til	fullmakten	
er	henholdsvis	NOK	1	og	NOK	60	per	aksje.	Styret	har	ikke	benyttet	
denne	fullmakten	i	2011,	og	Polaris	Media	ASA	eier	per	31.12.2011	
ingen	egne	aksjer.

Stemmerettsbegrensninger
Hver	aksje	har	1	stemme	i	selskapets	generalforsamling.	

Endring	 av	 vedtektenes	 bestemmelse	 om	 redaksjonell	 plattform	
krever	minst	¾	flertall	så	vel	av	avgitte	stemmer	som	av	den	aksje-
kapital	som	er	representert	på	generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt
Per	 31.12.2011	 var	 det	 830	 aksjonærer	 i	 selskapet	 mot	 834	 per	
31.12.2010.

Følgende	eier	mer	enn	1%	av	selskapets	aksjekapital	per	31.12.2011:

Eierandel i % Antall aksjer Land

SHB	STOCKHOLM	
CLIENTS	ACCOUNT*

21,74	% 10	628	000 SWE

SPAREBANK	1	SMN 18,81	% 9	198	684 NOR

MUST	INVEST	AS 14,70	% 7	188	764 NOR

DNB	NOR	MARKETS,	
AKSJEHAND/ANALySE

7,47	% 3	651	236 NOR

NWT	MEDIA	AS 7,21	% 3	525	000 NOR

SCHIBSTED	ASA 7,10	% 3	471	716 NOR

SPAREBANKEN	MIDT-
NORGE	INVEST	AS

4,63	% 2	265	824 NOR

ASKER	OG	BÆRUMS	
BUDSTIKKE	AS

1,90	% 931	106 NOR

GyLDENDAL	ASA 1,89	% 924	000 NOR

HARSTAD	SPAREBANK 1,69	% 823	936 NOR

SOFELL	AS 1,52	% 744	062 NOR

SUM 88,66	% 	43	352	328	

aksjonærinformasjon

* – aksjer i sHB stockholm Clients account kontrolleres av Norrköpings Tidningars Media 
aB (14,4 %) og Helsingborgs dagblad aB (7,2 %)
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Om konsernet Polaris Media 

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble 
etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen kon-
sern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen (HTG) 
AS 20. oktober 2008. Selskapet ble samme dag børsnotert. 
Konsernet kjøpte i  2009 Edda Medias enheter på Nordvest-
landet, og ble gjennom dette det ledende medie- og trykkeri-
konsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Konsernet har 
på kort tid inntatt en sentral posisjon i det norske medie-
markedet med sine 31 lokale og regionale mediehus, hvor 
alle med unntak av iTromsø har nr. 1-posisjoner, og en sterk 
nasjonal posisjon på trykk. Målt i driftsresultat før avskriv-
ninger (EBITDA) i 2011, er Polaris Media det tredje største 
mediekonsernet i Norge etter Media Norge og A-pressen.

Polaris Media ASA
Styrets beretning for 2011

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 
2011 organisert i fem virksomhetsområder: medie-
virksomhetene Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende 
Gruppen og Polaris Media Nordvestlandet, trykkeri-
virksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten  
Polaris Eiendom. Polaris Media har en uttalt strategi om å 
selge seg ned i eiendom over tid. I 2011 har konsernet fort-
satt nedsalget av eiendom som varslet i styrets beretning  
for 2010.

Det redaksjonelle oppdraget er kjernevirksomheten til  
Polaris Media, og konsernets mediehus med sine til sammen 
499(463) redaksjonelle årsverk, når daglig ut til 750 000 
papirlesere fordelt på et samlet opplag på 229 311. I tillegg 
har mediehusene ca 1,2 millioner unike ukentlige  
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nett brukere i 4. kvartal 2011, og vokser raskt innen mobil.  
Konsernet opplever at opplaget og lesingen av papiravisene 
reduseres noe også i 2011, men at det mer enn kompenseres 
ved fortsatt betydelig økning i bruk av konsernets nett-
steder, på mobil og på lesebrett. Bruken av konsernets inn-
holdsprodukter har aldri vært større i antall lesere/
brukere. Konsernet og det enkelte mediehus arbeider mål-
rettet med å utvikle sine innholdsprodukter på alle platt-
former for å imøtekomme endrede behov hos sine lesere 
og digitale brukere. Dette gjelder både innholdsutvikling 
på eksisterende produkter i etablerte kanaler, og utvikling 
av nye innholdsprodukter og tilpasning til nye kanaler.  
I september 2011 ble Møre-Nytt (morenytt.no) lansert som 
konsernets første nettsted med betaling for redaksjonelt 
innhold.

Polaris Trykk har i 2011 befestet sin posisjon som et av 
landets ledende trykkeriselskap. Polaris Trykk er ledende 
i sitt markedsområde fra Nordvestlandet til Finnmark, 
men har også etablert en sterk nasjonal posisjon. Polaris 
Trykk trykker 71 avistitler (24 interne og 47 eksterne), 
inkl. de fleste riksavisene, og har i 2011 styrket sin posi-
sjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet.

Hovedtrekkene for konsernet 1  

Konsernet fikk en betydelig inntektssvikt i annonseinn-
tektene høsten 2008 og i 2009 som følge av den interna-
sjonale finanskrisen som også påvirket norsk økonomi. 
Spesielt var svikten betydelig i Adresseavisen for rubrik-
kene eiendom, stilling ledig og bil. Denne utviklingen  

snudde i 2010. I 2011 har konsernet opplevd en forbedring 
i annonseinntektene (+3,9 %), spesielt i de digitale kana-
lene (+10,8 %). I tillegg har resultatforbedrende tiltak i 
Adresseavisen og HTG igangsatt i 2008/2009  gitt en samlet 
effekt per 2011 på om lag NOK 135 mill siden 2008, hvor-
av ca. 20 mill. i 2011. Samlet leverer konsernet et EBITDA-
resultat på NOK 232 (225) millioner som tilsvarer en frem-
gang på 3,2 % fra 2010.

Polaris Trykk er en av landets ledende trykkerivirksom-
heter og trykker 71 avistitler og har i 2011 økt sine  
markedsandeler i siviltrykksmarkedet. Konsernets  
trykkeriinntekter vokste med  17,2% mot 2010. Om lag 
50% av konsernets EBITDA i 2011 kommer fra konsernets 
trykkerivirksomhet.

Konsernets samlede omsetning ble NOK 1 847 (1 760) mill, 
en økning på 4,9 %. 

Konsernets samlede annonseinntekter økte med 3,9 % til 
NOK 914 (880) mill. Veksten skyldes økning i digitale inn-
tekter og fortsatt vekst i papirkanalen. De digitale inn-
tektene økte med NOK 14 mill (+10,8 %) til NOK 138 (124) 
mill. Andelen digitale inntekter er nå 15,1 % (14,1 %),  
et høyt tall i norsk mediesammenheng.

Opplagsinntektene gikk ned med 1,1 % til NOK 494 (499) 
mill. Det underliggende opplagsfallet for konsernet er på 
2,8 % (2,9%). Opplagsutviklingen i Polaris Media er noe 
bedre enn opplagsutviklingen i bransjen for øvrig. Det som 
trekker ned opplagsutviklingen for Polaris Media i 2011 
er svak utvikling i HTG (- 5,4%). Adresseavisen gruppen og -50 
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  1 Tall for 2010 er proforma. Se note 27.
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Polaris Media Nordvestlandet har en bedre utvikling med 
en nedgang på henholdsvis -2,3% og -1,8%.  Det er iverk-
satt tiltak i forhold til produktutvikling og markedsarbeid 
i samtlige mediehus for å dempe opplagsfallet i årene som 
kommer. Det er gjennomført en gjennomsnittlig prisøkning 
for konsernets aviser på 3,2 % i 2011.

Polaris Medias nettsteder hadde i fjerde kvartal ca 1,2  
millioner unike ukentlige brukere. Antall unike brukere 
og sidevisninger vokser betydelig for konsernets nett-
steder totalt, med henholdsvis 16% og 17% mot 4. kvartal 
året før. Antall ukentlige brukere på mobil var ca 120.000 
i fjerde kvartal.

Konsernets samlede driftskostnader stiger med 5,2% til  
1 614 (1 534) mill. Av kostnadsveksten utgjør 26,8 mill. økt 
papirpris, etablering av egen annonsesamkjøring i Nord 
16,6 mill., konsernarrangementet i oktober for alle ansatte 
6,1 mill. Den øvrige  veksten på 31 mill. (2,0 %) er hoved-
saklig drevet av generell prisstigning/lønnsøkning og  
økning i variable kostnader relatert til omsetning. 

Det er gjennomført tiltak i Adresseavisen og HTG med en 
akkumulert effekt per 2011 på til sammen NOK 135 mill. 
sammenlignet med 2008 (hvorav ca. 20 mill. i 2011). Den 
samlede effekten av tiltakene i perioden 2010–2012 vil 
bli i størrelsesorden NOK 160 mill. (helårseffekt i 2013). 
Det er i tillegg gjennomført resultatforbedrende tiltak i 
Polaris Trykk og Polaris Media Nordvestlandet som ikke 
inngår i disse tiltakene.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen omfatter medievirksomhetene  
i Trøndelag og på Helgeland og består av forretnings-
områdene Adresseavisen, Lokalaviser og Annet. Lokal-
avisene består av mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, 
Trønderbladet, Innherreds Folkeblad og Verdalingen samt 
Brønnøysunds Avis. Forretningsområdet Annet består av 
Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon og 
morselskapet Adresseavisen Gruppen. Adresseavisen  
Gruppen har FINN.no AS (10,1 %), Hitra Frøya AS (49 %) og 
Levanger-Avisa AS (54,7 %) som tilknyttede selskap.

Adresseavisen Gruppen er konsernets største hoved-
datterselskap målt i omsetning og fikk en samlet omset-
ning på NOK 823 (788) i 2011. Adresseavisen Gruppen fikk 
et EBITDA i 2011 på NOK 82 (68) mill. Resultatfremgangen 
kan i all hovedsak tilskrives den positive annonseutvik-
lingen på nett og papir i Adresseavisen AS og effekten av  
resultatforbedrende tiltak.

Samlede annonseinntekter økte med 6,1 % til NOK 532 
(502) mill . Digitale inntekter har økt med 11 % til NOK 
100 (90) mill i 2011. For Adresseavisen Gruppen utgjør  
digitale inntekter nå 18,8 % (17,9 %) av gruppens samlede 
annonseinntekter. Digitale inntekter inkluderer salg av 
definerte rubrikker og produkter på Finn.no.
 
Samlede opplagsinntekter ble NOK 244 (242) mill.  
Økningen tilskrives økt abonnementspris. Adresseavisens 
opplag ble 71 657 (73 434) eksemplarer (-2,4 %). Adresse-
avisen lanserte 22. januar 2011 en fornyet avis med nytt 
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design og nye stoffområder. Den fornyede avisen ble godt 
mottatt i markedet. Samlet opplag for lokalavisene i Adresse-
avisen Gruppen ble 27 899 (28 480) eksemplarer (-2,0 %).

Adresseavisen har fortsatt god trafikkutvikling på sine 
nettsteder. Antall unike brukere per uke på adressa.no i  
4. kvartal var i gjennomsnitt 455 727 (418 609), som er en 
økning på 9%. Adressa.no satte i uke 52 (under stormen 
Dagmar) ny rekord i antall brukere med 536 660 unike 
ukentlige brukere. Samtidig satte også mobilutgaven av 
adressa.no rekord med 87 951 unike ukentlig brukere.  

Resultatforbedrende tiltak gjennomføres som planlagt. 
Det er iverksatt tiltak med en akkumulert effekt per 2011 
på til sammen ca. NOK 103 mill. sammenlignet med 2008. 
Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på 78 års-
verk siden 2008. Innen 2012 skal det gjennomføres en ned-
bemanning på 92 årsverk. Samlet skal de resultatfor-
bedrende tiltakene gi NOK 130 mill. i helårseffekt i 2013.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av medie- og distri-
busjonsvirksomheten på Nordvestlandet. De største virk-
somhetene i dette virksomhetsområdet er Sunnmørsposten 
og Romsdals Budstikke. 

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet i 2011 
ble på NOK 416 (409) mill, mens EBITDA ble NOK 39 (41) mill. 

Samlede annonseinntekter for 2011 ble NOK 233 (220) 
mill., som er en vekst på 5,5 % mot fjoråret. 

Digitale inntekter i 2011 ble 20 (17) mill som er en vekst 
på 16,9 %, og disse inntektene utgjør 8,8 % (7,9 %) av grup-
pens samlede annonseinntekter. Det er gjennom 2011 
iverksatt tiltak for å øke de digitale inntektene, spesielt i 
de mindre mediehusene. Flere av de mindre mediehusene 
har økt digitale inntekter betydelig i 2011.

Totale opplagsinntekter er redusert med 1,9% til 158 (161) mill. 
Det samlede opplaget for Polaris Media Nordvestlandet 
ble 86 8002  (88 408) eksemplarer. Opplagsnedgangen er 
dermed på 1,8% (2,4%).

Gruppen har fortsatt betydelig vekst i antall digitale bru-
kere på sine nettsteder; smp.no har i gjennomsnitt hatt 
140 820 (115 496) unike brukere per uke i fjerde kvartal, 
som tilsvarer en vekst på 22 %, mens rbnett.no har i gjen-
nomsnitt 82 139 (61 308) unike brukere per uke i fjerde 
kvartal, som tilsvarer en vekst på 34%. 

Harstad Tidende Gruppen (HTG)

Harstad Tidende Gruppen (HTG) utgjør Polaris Medias 
medie virksomhet i Nord-Norge. De største selskapene i 
gruppen er Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø, Troms 
Folkeblad og Altaposten (Nordavis AS).  

Omsetningen i Harstad Tidende Gruppen ble NOK 263 (266) 
mill i 2011. Gruppens EBITDA ble NOK 11 (14) mill.

HTGs samlede annonseinntekter ble NOK 140 (145) mill. 
Digitale inntekter ble 17 (17) mill. og utgjør 12,1 %  
(11,7 %) av samlede annonseinntekter i gruppen.

Det er fortsatt  økende bruk av HTGs nettsteder. Blant  
annet hadde itromso.no 74 032 (58 683) unike ukentlige 
brukere i fjerde kvartal, en vekst på mer enn 26% i forhold 
til samme periode i fjor.

Opplagsinntektene i gruppen falt med 4,2% og endte på 
totalt 91 (95) mill. Opplagsvolumet for HTG-avisene falt 
med 5,8% til 42 955 (45 619). 

De resultatforbedrende tiltakene gjennomføres som plan-
lagt blant annet med felles annonseproduksjon i Harstad 
og sentralisert redaksjonell sideproduksjon på Finnsnes. 
Det er iverksatt og planlagt tiltak med en akkumulert effekt 
per 2011 på til sammen NOK 30 mill. sammenlignet med 
2008. Det er foretatt en bemanningsreduksjon på til sammen 
33 årsverk siden 2008.

Fra 1. januar 2011 er de største avisene i gruppen blitt en 
del av Storby-alliansen sammen med Adresseavisen,  
Aftenposten, Bergens Tidende, Fedrelandsvennen og  
Stavanger Aftenblad. Det er opprettet et eget selskap for 
regionalt annonsesalg – iNord AS – til erstatning for  
MediaNor som ble avviklet 1.januar 2011. Dette har vært 
en krevende prosess, men ved utgangen av 2011 viser  
annonseinntektene positiv utvikling.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som  
består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, 
Polaris Trykk Harstad og Polaris Distribusjon Nord samt 
felleskontrollerte virksomheter sammen med A-pressen 
(50 %) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger, Norsk Avisdrift  
(Byavisa) og Norpost Midt-Norge. Eiendomsselskapet 
Grønørveien 54 AS ble solgt i 1. kvartal 2011.

Omsetningen for 2011 ble NOK 589 (526). Andelen ekstern 
omsetning utgjør 58 % (56 %). Polaris Trykk fikk i 2011 et 

  2 Inkl. oppkjøpt virksomhet i Gudbrandsdalen. 
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EBITDA-resultat på NOK 126 (121) mill. Omsetnings-
økningen kan tilskrives flere titler i produksjonsporte-
føljen, økt sidetall i avisene og økt siviltrykksmengde.  
En papirprisøkning på 24,7 % i forhold til 2010 bidrar også 
til inntektsveksten.

Polaris Trykk trykker totalt 71 aviser, hvorav 24 konsern-
interne aviser. Polaris Trykk fokuserer på å tilby  desen-
tralisert trykking. Hovedmengden av kontrakter er lang-
siktige, og har sammen med økt omsetning og 
kontinuerlige driftsforbederinger bidratt til stabilt gode 
resultater over tid og fortsatt resultatfremgang.

Norsk Avisdrift (Byavisa) og NorPost Midt-Norge viser et 
overskudd i 2011 på NOK 1 (1) mill. 

Polaris Eiendom

Polaris Eiendom ble etablert 1. oktober 2008. De fleste av 
eiendommene i konsernet er samlet i dette virksomhets-
området, og driften er knyttet til utleie av kontor- og pro-
duksjonslokaler, i hovedsak til konsernets egne selskaper.

Polaris Eiendom fikk for året et EBITDA på NOK 14 (14) mill. 

Polaris Media ASA (morselskapet)

Virksomhet i morselskapet består i eie 100 prosent av   
aksjene i hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen 

AS, Harstad Tidende Gruppen AS, Polaris Media Nordvest-
landet AS, Polaris Trykk AS og Polaris Eiendom AS samt 
sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor kon-
sernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ).

Siden 2010 har Polaris Media forsøkt å komme i posisjon 
for å kjøpe den resterende del av Edda Media. Høsten 2011 
har Polaris Media brukt 7 mill. kroner til ekstern bistand 
ifbm. disse prosessene som er belastet regnskapet. 

Morselskapet fikk et negativt EBITDA på NOK 42 (32) mill. 
Selskapet har driftsinntekter knyttet til salg av tjenester 
til konsernselskaper samt renteinntekter knyttet til kon-
serninterne lån.

 Transaksjoner med nærstående parter
Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner 
mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, dis-
tribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og 
andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. 
Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har 
ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i 
perioden.

Sparebank1 SMN er konsernets største aksjonær og kon-
sernets hovedbankforbindelse. Konsernsjefen i Polaris 
Media er bankens styreformann. Alle avtaler og transak-
sjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretnings-
messige vilkår og armlengdes avstand. Konsernsjefen fra-
trer ved behandling av saker som gjelder forhold relatert 
til Sparebank1 SMN.
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Likviditet

Konsernets kapitalstruktur er god. Konsernet hadde en 
samlet likviditetsbeholdning på NOK 197 (206) mill ved 
utgangen av 2011, inkludert andel kontanter i felleskon-
trollert virksomhet. 

Konsernet har pr 31. desember 2011 NOK 477 (541) mill.  
i verdijustert langsiktig gjeld inkludert andel gjeld i  
felleskontrollert virksomhet. Netto rentebærende gjeld 
utgjør NOK 360 (411) mill. Netto rentebærende gjeld over 
EBITDA er 1,4 (1,7).

Organisasjon og miljø
Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 1 041 (1 026) 
årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert 
virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 413 (533) 
avisbud. Ved utgangen av året hadde morselskapet 26 års-
verk fast ansatte hvorav 22 arbeider i TSØ (tjenestesenter 
for økonomi). Sykefraværet i konsernet var på 4,9 % 
 (5,0 %) (ekskl. avisbud).

Konsernet har som mål å være en arbeidsgiver som frem-
mer likestilling mellom kjønn og i forhold til etnisitet  
og funksjonshemminger, slik at det ikke forekommer  
forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn,  
utviklingsmuligheter eller ansettelser.

 Polaris Media har i 2011 brukt ca 6 mill. kroner i styrking 
av konsernets bedriftskultur ved at det  ble gjennomført 
et stort konsernarrangement i Trondheim for 888 av  
konsernets ansatte som tilsvarer ca 85% deltakelse.  
Arrangementet ble godt mottatt.

Konsernet jobber målrettet med miljø. Adresseavisen AS 
og Polaris Trykk Trondheim AS er sertifisert som «Miljø-
fyrtårn». Sertifiseringen dokumenterer at selskapene  
tar miljøutfordringene på alvor gjennom målrettede tiltak 
som reduserer miljøbelastningen, oppfyller alle lovbestemte 
krav om miljø og bygger et godt internt arbeidsmiljø.

Konsernet påvirker miljøet gjennom sin virksomhet, da i 
hovedsak gjennom forbruk av papir og trykkerivirksom-
heten, de ansattes kjøring fra hjem til jobb og gjennom 
frakt/kjøring i forbindelse med levering av aviser. Alt  
papir som benyttes er miljømerket. Samtlige trykkerier i 
konsernet er Svanemerket.

Aksjonærpolitikk og eierforhold
Kursen på Polaris Medias aksjer var per utgangen av  
desember 2011 NOK 25,10 (NOK 21,00). Det er en målset-
ning at aksjonærene skal sikres en stabil, konkurranse-
dyktig avkastning på investert kapital hovedsakelig  

gjennom utbytte. Styret vil foreslå at utbyttet for 2011 
fastsettes til NOK 1,75 (1,50) per aksje, til sammen NOK 
85,5 (73,4) mill. Dette gir en direkteavkastning på 7,3 % 
basert på gjennomsnittlig aksjekurs i 2011.

Ved utgangen av desember hadde Polaris Media ASA 830 
aksjonærer. De fem største aksjonærene var Sparebank1 
SMN (23,4 %), Svenska Handelsbanken (på nomineekonto 
for hhv. Helsingborgs Dagblad AB 7,2% og Norrköping  
Tidningar AB 14,4%) (21,7 %), Must Invest AS (14,7 %),  
DNB Markets (7,5 %) og NWT Media AS (7,2 %). 

Selskapets aksjer er fritt omsettelige, og det foreligger 
ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer  
utover hva som følger av norsk lov. Ved ekstraordinær  
generalforsamling 22. november 2011 ble stemmeretts-
begrensningen i selskapets vedtekter, der ingen på egne 
eller andres vegne til sammen kunne stemme for flere enn 
en femtedel av de på generalforsamlingen representerte 
aksjer, opphevet.

Det er ikke etablert aksjeordninger for de ansatte i kon-
sernet. Polaris Media ASA er ikke kjent med at det eksis-
terer avtaler mellom aksjeeiere som begrenser mulig hetene 
til å omsette eller utøve stemmerett for aksjer i selskapet. 
Polaris Media ASA er ikke part i avtaler hvor bestemte  
vilkår trer i kraft, endres eller opphører som følge av et 
overtagelsestilbud.

Disponering av årsresultatet
Eiendeler i konsernet utgjorde NOK 1 979 (2 067) mill, og 
en egenkapitalandel på 38,3 % (34,3 %). Årsoppgjøret er 
avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Konsernet har 
en god økonomisk og finansiell stilling.

Årets overskudd i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 
NOK 79,2 mill og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Avsatt�til�fond�for�vurderingsforskjeller �49�198

Overført�fra�annen�egenkapital -55�554

Avsatt�til�utbytte�(NOK�1,75�pr�aksje) ���85�570

Sum overføringer    79 214

Sum eiendeler i morselskapet utgjorde NOK 1 659 (1 679) 
mill ved utgangen av året, og egenkapitalen var på NOK 
568 (579) mill som gir en egenkapitalandel for morselskapet 
på 34,2 (34,5) %.

Fri egenkapital i Polaris Media ASA (morselskapet) er per 
31.12.2011 NOK 10 (71) mill etter foreslått utbytte.
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Eierstyring og selskapsledelse
Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets års-
rapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskaps-
lovens §3-3b vedrørende foretaksstyring. 

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Me-
dia ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og sel-
skapsledelse samsvarer i all hovedsak med norsk Anbefa-
ling for eierstyring og selskapsledelse. Polaris Media ASAs 
eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets pu-
blisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at 
kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet 
skal være retningsgivende for alle medieselskaper i kon-
sernet. Dette sentrale verdigrunnlag for styringen og le-
delsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs ved-
tekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, 
strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbytte-
nivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpen-
de avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen ut-
vikling ivaretas.

Forskning og utvikling 
Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA 
kontinuerlig produktutvikling. Bedriften er i stor grad 
kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og fer-
digheter danner basis for konsernets avis-, TV-, radio-, nett-
, mobil- og lesebrettprodukter. Dette krever på mange om-
råder stadig kreative prosesser og kontinuerlig 
produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves ikke. Pro-
sjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kost-
nadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres.

Finansiell risiko
Markedsrisiko
Forretningsmessig risiko er spesielt knyttet til bevegelse 
i annonseinntektene som i 2011 utgjorde 50 % (52 %) av 
inntektene i konsernet. Annonseinntektene påvirkes av 
konjunkturer, konkurransesituasjonen, medieutviklingen 
og strukturutvikling i mediebransjen. Endringer i annon-
seinntektene kan ha vesentlig betydning for konsernets 
økonomi, selv om følsomheten er blitt mindre gjennom 
oppbyggingen av konsernet og utvikling av flere forret-
ningsområder, spesielt trykkerivirksomheten. Opplags- 
og trykkeriinntektene er fortsatt stabile og i mindre grad 
påvirket av markedssvingninger, men kan utsettes for 
skift i forbruksmønstre eller andre endringer som endrer 
etterspørselen over tid.

Personalkostnader utgjør ca. 50 % av konsernets kostna-
der. Andre kostnader er i hovedsak knyttet til normal ak-
tivitet og kan forventes å følge underliggende prisutvik-

ling i det norske markedet. Selskapet er i noen grad 
påvirket av endringer i papirprisen som de siste årene har 
endret seg betydelig både opp og ned. Det er for papirkjøp 
inngått samarbeid med de aller fleste norske aviser, og ri-
sikoen søkes redusert gjennom stordriftsfordeler og lang-
siktige avtaler.

Kredittrisiko
Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å opp-
fylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett 
har vært svært lave tap på fordringer. Mediebyråene står 
for en relativt stor del av total annonseomsetning i 2011. 
For å redusere kredittrisikoen har avisene som inngår i 
storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med 
kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyt-
tet til de seks største mediebyråene. Konsernet har et lø-
pende fokus på håndtering av kredittrisiko.

Likviditetsrisiko
Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likvidi-
tetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som 
foretas, er i hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet
har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse 
med en ubenyttet trekkfasilitet på NOK 80 mill. Likeledes 
er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 60 mill. på 
vegne av konsernets selskaper.

Utsiktene fremover og sentrale risiko- og  
usikkerhetsfaktorer
Polaris Medias inntjening fra annonsemarkedet avhenger 
i stor grad av utviklingen i norsk økonomi. Fremover for-
venter Polaris Media en moderat vekst i annonsemarke-
det. Dog er usikkerheten i internasjonal økonomi fortsatt 
tilstede, og denne kan påvirke konjunkturene i Norge. Den 
pågående konverteringen av brukere fra papirkanalene 
til digitale kanaler påvirker Polaris Media. Papirkanalen 
forventes fortsatt å opprettholde sin posisjon som en vik-
tig og sterk markedskanal i de nasjonale, regionale og lo-
kale markedene. Det forventes fortsatt vekst i digitale inn-
tekter. 

Polaris Media forventer stabile brukerinntekter i 2012. 
Det forventes videre fall i opplagsvolumet, men volumfal-
let kompenseres i stor grad av prisøkning på abonnement. 
Konsernet har stort fokus på produktutvikling og mar-
kedsarbeidet for å begrense nedgangen i opplagsvolumet 
for papiravisene. 

Polaris Media har stor tro på strategien med regionale og 
lokale nr. 1-medieposisjoner digitalt og på papir. Det er 
viktig å opprettholde og øke inntektene fra papirkanalen, 
som fortsatt er den største inntektskilden til Polaris Me-
dia. Det er åpenbare synergier fra papirproduktene til di-
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gitale produkter, og de digitale inntektene forventes fort-
satt å øke også i 2012. Konsernets mediehus vil fremover 
videreutvikle inntektsmulighetene fra mobil, og arbeidet 
med å etablere forretningsmodeller for digital innholds-
betaling videreføres.

Det vil gjennomføres en videre utvikling og utrulling av 
betalte lesebrettløsninger i de største mediehusene i  
Polaris Media. I tillegg vil Polaris Media vurdere å lansere 
web-baserte betalte innholdsprodukter i flere mediehus 
enn Møre-Nytt. Det er fortsatt betydelig usikkerhet rundt 
fremtidige størrelser vedrørende digitale brukerinntekter.

Konsernets trykkeriinntekter (ekskl. papirprisendringer) 
forventes å holde seg stabile, og forventes å fortsatt være 
et viktig bidrag til konsernets økonomiske resultater.  
Trykkeriene har løpende fokus på effektivisering og ikke minst 
å utnytte kapasiteten optimalt på tvers av trykkeriene.

Polaris Media vil fortsatt ha en offensiv tilnærming til  
mulige strukturelle endringer i det norske mediemarkedet. 

Erklæring fra styret og konsernsjef
Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold 
til Verdipapirhandellovens § 5-5:
•    Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, ut-

arbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, 
og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde 
av foretakets og konsernets finansielle stilling og resul-
tater som helhet, samt at

•    Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utvik-
lingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, 
sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- 
og utsikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.
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Trondheim, 26. mars 2012

Styret i Polaris Media ASA

PER AXEL KOCH
konsernsjef

KAARE M. GISVOLD
styreleder

MARIT ARNSTAD
nestleder

TROND BERGER
styremedlem

BENTE RATHE 
styremedlem 

LARS SVENSSON
styremedlem

STIG EIDE SIVERTSEN
styremedlem

LENNART FOSS 
styremedlem

KRISTINE LANDMARK
styremedlem

BjØRN SLETVOLD
styremedlem

TERjE EIDSVÅG
styremedlem

GUDRUN GULLDAHL
styremedlem



(Tall i 1 000 NOK)
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Konsernregnskap
Polaris Media ASA 2011

Oppstilling av totalresultatet

1. januar - 31. desember

 

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010

Salgsinntekt 4,14 1�846�840 1�812�933

Sum driftsinntekter 1 846 840 1 812 933

Varekostnad 16 306�721 321�723

Lønnskostnad 20 824�441 777�287

Annen�driftskostnad 15 490�392 474�112

Avskrivning 7 109�278 111�553

Nedskriving 7 78 27�997

Sum driftskostnader 1 730 910 1 712 672

Driftsresultat 115 930 100 261

Finansinntekter og finanskostnader

Resultatandel�fra�investering�i�tilknyttede�selskap 9 40�126 31�576

Annen�finansinntekt 19 14�235 6�634

Annen�rentekostnad 13 -29�558 -32�527

Annen�finanskostnad 19 -1�186 -5�849

Netto finansresultat 23 616 -166

Resultat før skatt 139 546 100 095

Skattekostnad�på�ordinært�resultat 18 27�119 28�028

Årets resultat 112 427 72 067

Resultat�pr�aksje 2,30 1,47

Andre inntekter og kostnader

Endring�i�virkelig�verdi�av�aksjer�holdt�for�salg 11 -1�775 1�083

Endring�i�virkelig�verdi�for�sikringsinstrumenter 13 -2�417 -6�624

Øvrige�inntekter�og�kostnader -500 -100

Totalresultat 107 735 66 426

Årets�resultat�fordeler�seg�som�følger:

Minoritetens�andel 1�100 742

Majoritetens�andel 111�327 71�325

Totalresultatet�fordeler�seg�som�følger:

Minoritetens�andel 1�100 742

Majoritetens�andel 106�635 65�684



(Tall i 1 000 NOK)
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Eiendeler Note 2011 2010

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler � �

Utsatt�skattefordel 18 43�192 46�510

Goodwill 7 473�769 453�819

Andre�immaterielle�eiendeler 7 262�061 253�004

Sum immaterielle eiendeler 779 022 753 333

Varige driftsmidler

Tomter,�bygninger�og�annen�fast�eiendom 7,12 129�455 133�486

Driftsløsøre,�inventar,�verktøy,�maskiner�o.l. 7,12 392�579 433�174

Sum varige driftsmidler 522 034 566 660

Finansielle anleggsmidler

Investering�i�tilknyttet�selskap 9 128�521 119�379

Lån�til�felleskontrollert�virksomhet 10 10�750 10�750

Pensjonsmidler 6 81�287 66�895

Investeringer�i�andre�aksjer�og�andeler 11 28�364 28�698

Andre�langsiktige�fordringer 8 4�758 13�859

Sum finansielle anleggsmidler 253 680 239 581

Sum anleggsmidler 1 554 736 1 559 574

Omløpsmidler

Varer 12�789 15�760

Fordringer

Kundefordringer 8 160�808 161�217

Kortsiktige�fordringer�felleskontrollert�virksomhet 10 3�401 8�090

Andre�fordringer 8 49�846 37�697

Sum fordringer 214 056 207 004

Bankinnskudd,�kontanter�o.l. 12 197�396 206�445

Sum omløpsmidler 424 241 429 209

Eiendeler klassifisert som holdt for salg 7 0 77 855

Sum eiendeler 1 978 978 2 066 638

Oppstilling av konsernets finansielle stilling per 31.12.
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Gjeld og egenkapital Note 2011 2010

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 21 48�897 48�897

Sum innskutt egenkapital 48 897 48 897

Opptjent egenkapital

Annen�egenkapital 676�794 650�416

Sum opptjent egenkapital 676 794 650 416

Minoritetsinteresser 32 876 24 291

Sum egenkapital 758 567 723 604

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 6 138�331 143�089

Utsatt�skatt 18 115�238 113�304

Sum avsetninger for forpliktelser 253 569 256 393

Annen langsiktig gjeld

Gjeld�til�kredittinstitusjoner 12,13 466�066 529�525

Annen�langsiktig�gjeld 13 10�878 20�549

Sum annen langsiktig gjeld 476 943 550 074

Kortsiktig gjeld

Gjeld�til�kredittinstitusjoner 12,13 80�212 60�310

Leverandørgjeld 13 104�473 93�997

Kortsiktig�gjeld�felleskontrollert�virksomhet 10 2�017 4�751

Betalbar�skatt 18 24�163 20�381

Skyldige�offentlige�avgifter 73�028 77�627

Annen�kortsiktig�gjeld,�feriepenger 17 206�006 239�582

Sum kortsiktig gjeld 489 898 496 648

Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg 7 0 39 920

Sum gjeld 1 220 411 1 343 035

Sum gjeld og egenkapital 1 978 978 2 066 638

Oppstilling av konsernets finansielle stilling per 31.12.

Trondheim, 26. mars 2012

Styret i Polaris Media ASA

PER AXEL KOCH
konsernsjef

KAARE M. GISVOLD
styreleder

MARIT ARNSTAD
nestleder

TROND BERGER
styremedlem

BENTE RATHE 
styremedlem 

LARS SVENSSON
styremedlem

STIG EIDE SIVERTSEN
styremedlem

LENNART FOSS 
styremedlem

KRISTINE LANDMARK
styremedlem

BjØRN SLETVOLD
styremedlem

TERjE EIDSVÅG
styremedlem

GUDRUN GULLDAHL
styremedlem
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Gjeld og egenkapital Note 2011 2010

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 21 48�897 48�897

Sum innskutt egenkapital 48 897 48 897

Opptjent egenkapital

Annen�egenkapital 676�794 650�416

Sum opptjent egenkapital 676 794 650 416

Minoritetsinteresser 32 876 24 291

Sum egenkapital 758 567 723 604

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 6 138�331 143�089

Utsatt�skatt 18 115�238 113�304

Sum avsetninger for forpliktelser 253 569 256 393

Annen langsiktig gjeld

Gjeld�til�kredittinstitusjoner 12,13 466�066 529�525

Annen�langsiktig�gjeld 13 10�878 20�549

Sum annen langsiktig gjeld 476 943 550 074

Kortsiktig gjeld

Gjeld�til�kredittinstitusjoner 12,13 80�212 60�310

Leverandørgjeld 13 104�473 93�997

Kortsiktig�gjeld�felleskontrollert�virksomhet 10 2�017 4�751

Betalbar�skatt 18 24�163 20�381

Skyldige�offentlige�avgifter 73�028 77�627

Annen�kortsiktig�gjeld,�feriepenger 17 206�006 239�582

Sum kortsiktig gjeld 489 898 496 648

Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg 7 0 39 920

Sum gjeld 1 220 411 1 343 035

Sum gjeld og egenkapital 1 978 978 2 066 638

Aksje-
kapital

Andre
fond�*

Annen
egenkapital

Minoritets-
interesser Sum

Egenkapital per 31.12.2009 48 897 3 472 630 700 31 157 714 226

Totalresultat 0 0 65 684 742 66 426

Transaksjoner�med�eierne;

Utbytte�for�regnskapsåret�2009�(IAS�19) 0 0 -48�897 0 -48 897

Avgang�minoritet 0 0 0 -7�608 -7 608

Føringer�direkte�mot�egenkapitalen 0 0 -541 0 -541

Egenkapital per 31.12.2010 48 897 3 472 646 946 24 291 723 605

Aksje-
kapital

Andre
fond�*

Annen
egenkapital

Minoritets-
interesser Sum

Egenkapital per 31.12.2010 48 897 3 472 646 944 24 291 723 605

Totalresultat 0 0 106 635 1 100 107 735

Transaksjoner�med�eierne;

Endring�i�minoritetsinteresser 0 0 -2�088 7�485 5 397

Utbytte�for�regnskapsåret�2010� 0 0 -73�360 0 -73 360

Føringer�direkte�mot�egenkapitalen 0 -3�472 -1�337 0 -4 809

Egenkapital per 31.12.2011 48 897 0 676 794 32 876 758 567

Egenkapitaloppstilling for konsernet

Egenkapitaloppstilling for konsernet

* Andre fond omfatter urealiserte finansielle gevinster per 31.12.2010

* Andre fond omfatter urealiserte finansielle gevinster per 31.12.2010
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2011 2010

Kontantstrøm fra driften

Innbetalinger�fra�kunder 1�847�256�� 1�809�847��

Utbetalinger�til�leverandører -293�273�� -297�184��

Lønn�og�personalkostnader -839�090�� -780�543��

Andre�driftskostnader -511�709�� -422�283��

Finansielle�inn-�og�utbetalinger:

��Gevinst�ved�salg�av�anleggsmidler -117�� -1�042��

��Mottatt�aksjeutbytte 28�657�� 19�745��

��Andre�finansinntekter 14�118�� 16�084��

��Andre�finanskostnader -48�369�� -50�014��

Betalte�skatter -18�085�� 2�337��

Netto kontantstrøm fra driften 179 387  296 947  

Kontantstrøm fra investering

Investering�i�varige�driftsmidler -58�804�� -62�049��

Salg�av�varige�driftsmidler 55�415�� 56�638��

Investering�i�aksjer� -21�429�� -53�721��

Salg�av�aksjer 0 5�000��

Endring�langsiktige�fordringer 0 -1�589��

Netto kontantstrøm fra investeringer -24 818  -55 721  

Kontantstrøm fra finansiering

Endring�langsiktig�gjeld -109�029�� -117�678��

Utbetalt�utbytte -73�360�� -48�911��

Netto kontantstrøm fra finansiering -182 389  -166 589  

Sum netto endring i likvider -27 819  74 637  

Likvider�01.01. 225�215�� 150�578��

Reklassifisert�likvider�til�eiendeler�klassifisert�som�holdt�for�salg 0 -22�822��

Likvider 31.12. 197 396  225 215  

Balansen:

Bankinnskudd,�kontanter�og�lignende 197�396�� 206�445��

Likvider 31.12. 197 396  206 445  

Kontantstrømanalyse
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Note 1. Generell informasjon  

Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet 
fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er  
fordelt på fem virksomhetsområder; Adresseavisen  
Gruppen, Harstad Tidende Gruppen, Polaris Media  
Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et 
allmennaksjeselskap registrert i Norge og notert på Oslo Børs 
(tickerkode POL). Selskapets hovedkontor er lokalisert i  
Industriveien 13, Trondheim. 

Konsernregnskapet er godkjent av styret 26. mars 2012 
og vil bli fremlagt for generalforsamlingen den 22. mai 
2012.

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper 

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale 
Regnskapsstandarder(IFRS) som er vedtatt av EU og  
fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards 
Board (IASB). 

Implementering av nye og reviderte standarder og  
fortolkninger
De implementerte regnskapsprinsippene er konsistente 
med prinsippene i forrige regnskapsår. I tillegg har konsernet 
implementert følgende nye og reviderte standarder og  
fortolkninger utgitt av IASB og godkjent av EU som er  
relevant for virksomheten og har trådt i kraft for regn-
skapsår som begynte 1. januar 2011: IAS 24 Opplysninger 
om nærstående parter. 

Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen  
standarder eller fortolkninger i 2011.

Prinsipper for utarbeiding
Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et  
historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle  
instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle 
instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført  
til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle  
forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost.  
Konsernregnskapet er presentert i norske kroner,  
avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt.  
Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp 
og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende  
eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA 
og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende 
innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om  
konsernet var èn økonomisk enhet. Transaksjoner og mellom-
værende mellom selskapene i konsernet er eliminert.  
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper 
ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper 
som morselskapet. 

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av  
virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt 
eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet 
fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll  
opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten 
tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en 
egenkapital transaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen 
over et datter selskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-
kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering 
på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og 
gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden.  
Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte 
eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapital-
instrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi 
av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av  
avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, 
gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig 
verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eier-
interesser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang 
enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte 
foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til virksomhets-
sammenslutningen kostnadsføres når de påløper. 

Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eier andeler 
fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontroll-
tidspunktet med resultatføring av verdiendringen.  
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøps-
tidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av 
det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny 
verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egen-
kapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps 
egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres 
til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende 
eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket 
ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen. 



Årsrapport 2011� 87

Bruk av estimat ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Det er som en naturlig del av regnskapsavleggelsen benyttet 
estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, 
gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle 
forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, 
vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. 
Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer 
seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes 
løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskaps-
føres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene 
også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inne-
værende og fremtidige perioder.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Sikrede pensjonsordninger
Pensjonsforpliktelsene er i dag dekket gjennom egen  
pensjonskasse og forsikringsselskap. I tillegg har flere av 
konsernets datterselskaper innskuddsbaserte pensjons-
ordninger. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de 
ansatte en avtalt godtgjørelse som består av lønn og andre 
ytelser, herunder rett til fremtidig pensjon. For konsernet 
påløper derfor pensjonskostnadene samtidig med lønns-
kostnadene, og pensjonskostnadene blir registrert i den 
periode de påløper samt at det skjer en systematisk  
fordeling over opptjeningsperioden. Ved beregningen av 
pensjons forpliktelsene legges  det til grunn forutsetninger 
om diskonteringsrente, fremtidig endring av lønn,  
pensjoner og ytelser fra folketrygden, forventet fremtidig  
avkastning samt aktuarmessige forutsetninger om  
dødelighet og frivillig avgang. Den overfinansiering som 
fremkommer på grunnlag av beregningene er balanseført, 
da det via foretatte beregninger er sannsynliggjort at  
over finansieringen vil bli redusert over tid.

Udekkede pensjonsforpliktelser overfor førtidspensjonister
De fleste selskapene i konsernet har udekkede pensjons-
forpliktelser knyttet til iverksatte og avtalte førtids-
pensjoneringsordninger, både Avtalefestet pensjon og  
tilleggsordninger. Nåverdien av forpliktelsene, fram til dato 
for alderspensjon, er regnskapsført i balansen på bakgrunn 
av beregning foretatt av aktuar med forutsetninger om 
dødelighetsgrunnlag i henhold til K2005. Arbeidsgiver avgift 
er hensyntatt i den regnskapsførte forpliktelsen.  

Løpende utbetalinger til selskapenes førtidspensjonister, 
samt den årlige endring i forpliktelsenes nåverdi, resultat-
føres under gruppen «Lønn og sosiale kostnader». For  
personer som førtidspensjoneres etter det tidspunkt som 
går inn under reglene i AFP-ordningen, og således er i  

løpende ansettelsesforhold frem til dette tidspunkt, er det 
gjort fradrag i forpliktelsen for forventet refusjon fra AFP-
ordningen. Pensjonsmidler knyttet til ufonderte ordninger 
er ikke inkludert i netto pensjonsforpliktelse, men  
presenteres brutto som pensjonsmidler.

Klassifisering kortsiktige og langsiktige poster
En eiendel (gjeld) klassifiseres som kortsiktig når den  
forventes å bli realisert (gjort opp) eller skal selges eller 
forbrukes i konsernets normale driftssyklus, eller forfaller/
forventes å bli realisert eller gjort opp innen 12 måneder 
fra slutten av rapporteringsperioden. Andre eiendeler og 
gjeld er klassifisert som langsiktige. I regnskapet er første 
års avdrag langsiktig gjeld klassifisert som kortsiktig gjeld. 

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til  
amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På 
grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer 
vil fordringene i praksis oppføres til pålydene med fradrag 
for forventet tap. Tapsavsetning knyttet til kundefordringer 
er foretatt ut fra objektive bevis for verdifall.

Varelager
Varelager, som i all hovedsak består av avispapir, er vurdert 
til anskaffelseskost. 

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tids-
punkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets general-
forsamling.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket 
akkumulerte av- og nedskrivninger.Vedlikehold av drifts-
midler kostnadsføres løpende under driftskostnader.  
Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 
kost pris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av 
drifts midler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelses-
verdi, regnskapsføres og avskrives de som separate drifts-
midler. Restverdi vurderes årlig dersom den ikke er  
ubetydelig. Varige driftsmidler som forringes i verdi  
avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid  
(avskrivningsplaner med basis i det enkelte driftsmiddels 
antatte levetid). 

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på 
etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert 
som kontantstrømsikringer og verdsettes til virkelig  
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verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikrings-
bokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller 
tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, 
mens den ineffektive delen innregnes i resultatet. 

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres 
som tilgjengelig for salg, er balanseført til virkelig verdi 
med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. 
Aksjer som ikke handles i et aktivt marked verdsettes til 
anskaffelseskost med fratrekk fra eventuelle nedskrivinger.

Aksjer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har  
betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle 
og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer  
konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap  
etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig 
innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eierandelen 
i Levanger-Avisa AS er 54,7 %, men grunnet vedtektsfestede 
bestemmelser om stemmebegrensning kan man i beslutnings-
situasjoner ikke utøve en tilsvarende stemmeandel. Selskapet 
kan derfor ikke anses som datterselskap og regnskaps-
føres derfor som et tilknyttet selskap. Konsernets har en  
eierandel på 10,12 % i FINN.no. Denne eierandelen regnskaps-
føres som tilknyttet selskap da Polaris Media ASA har sikret 
seg betydelig innflytelse og aksjonær beskyttelse gjennom 
aksjonæravtale. I resultatregn skapet er resultatandelene 
vist under finansposter.

Felleskontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet 
regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at 
disse har felles kontroll over virksomheten. Aksjer i felles-
kontrollert virksomhet vurderes etter bruttometoden.  
Etter bruttometoden regnskapsfører hver deltaker sin  
andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Disse 
innarbeides linje for linje i regnskapet (proporsjonal  
konsolidering).

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles  
til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter og  
formidlingsprovisjoner. Løssalgsinntekter inntektsføres 
basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for  
fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og  
inntektsføres i takt med leveringen av avisen. Kampanje-
prisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i  
abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter 
effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til  
å motta betaling er etablert.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både  
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig under-
skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatte-
økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduse-
rende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til 
fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte  
metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Finansielle instrumenter
I overensstemmelse med IAS 39 Finansielle instrumenter- 
Innregning og måling klassifiseres finansielle instrumenter 
innenfor virkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier: 
virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde 
til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre 
forpliktelser. 

Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg 
nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen 
har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet 
direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelses-
kost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning 
som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle  
amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes 
i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjelds-
instrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en 
senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en 
hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet 
i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet.  
Resultatført nedskrivning for en investering i et egen-
kapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del  
av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av 
eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens  
begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp 
tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens 
nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. 
Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den  
implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er  
mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets 
marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering 
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av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.  
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning 
som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er  
overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler.  
Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultat-
føres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er 
utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggs-
midler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært 
over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere 
den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide  
eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i  
leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten. 

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig  
støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte).  
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger  
rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene 
knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt.  
Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en  
systematisk måte over tilskuddsperioden. Produksjons-
støtte er inntektsført under andre driftsinntekter.

Immaterielle eiendeler og Goodwill
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved første-
gangs innregning til kost. Kostnaden ved erverv av imma-
terielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning 
innregnes i blansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. 
Immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert 
for eventuell av- og nedskrivninger. Internt genererte im-
materielle eiendeler, med unntak av balanseførte utvik-
lingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt.  
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives  
over den økonomiske levetid og testes for verdifall  
dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er 
lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og  
periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode 
og eller -periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives 
ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall,  
enten individuelt eller som en del av en kontant strøm-
genererende enhet. Levetiden vurderes årlig i forhold til 
om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis 
ikke behandles endringen til den kjente bestemte levetid. 

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og  
virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på opp-

kjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investe-
ring i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investe-
ringens balanseførte verdi. 

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket 
eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives 
ikke, men testes for for verdifall minst en gang i året. I for-
bindelse med dette allokeres goodwill til kontantstrøm-
genererende enheter eller grupper av kontantstrømgene-
rerende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter 
av virksomhetssammenslutningen.

Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen 
endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig 
verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allo-
keringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet 
eller innen utløpet av en 12 måneders periode.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en 
juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere 
hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen 
vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske 
ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med 
tilstrekkelig grad av pålitelighet.

IFRS og IFRIC fortolkninger som enda ikke har blitt tatt 
i bruk:
IFRS krever opplysning om vedtatte standarder og fortolk-
ninger som ennå ikke har trådt i kraft, samt opplysning om 
hvilken virkning anvendelsen forventes å få for selskapet:

Ny IFRS 9 – Finansielle instrumenter (ikke vedtatt av EU)
De første kapitlene i standarden vil erstatte klassifika-
sjons- og målereglene for finansielle eiendeler i IAS 39.   
Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder  
vanlige lånevilkår regnskapsføres til amortisert kost med 
mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre 
finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig  
verdi. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til  
1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent 
av EU. Endringen forventes ikke ha vesentlig innvirkning 
for konsernregnskapet.

Endring til IAS 12 Inntektsskatt og endring til IAS 32  
Finansielle instrumenter - presentasjon forventes ikke  
å ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet.  
Fortolkningene IFRIC 14 og 19 forventes ikke å påvirke 
konsernregnskapet.
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Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets 
regnskapsprinsipper
Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar  
vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker  
anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte 
beløp for for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og  
opplysninger om potensielle forpliktelser. Selv om  
estimatene og vurderingen er basert på ledelsens beste 
skjønn kan de faktiske resultater avvike fra disse  
estimatene og påkreve vesentlige justeringer til de  
angjeldene eiendeler og gjeld i fremtidige perioder.  
Estimater og de under liggende forutsetningene vurderes 
løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater  
regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis 
endringene også gjelder frem tidige perioder for deles  
effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Ledelsen har ikke gjort noen vurderinger knyttet til  
anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper som har 
hatt vesentlig effekt på de beløp som er innregnet i  
konsernregnskapet for 2011.

Usikkerhet i estimatene – sentrale regnskapsestimater
Et sentralt regnskapsestimat er et estimat som er viktig 
for presentasjonen av konsernets økonomiske stilling og 
resultater, og som krever ledelsens subjektive vurderinger. 
Konsernet vurderer slike estimater ut fra historiske  
resultater, erfaringer, prognoser samt konsultasjoner med 
eksperter.  

Virksomhetssammenslutninger, se note 5 
Ledelsen må fordele kostpris på overtatte eiendeler 
og forpliktelser basert på anslått virkelig verdi. Verdi-
vurderingene forutsetter at ledelsen gjør betydelige  
vurderinger ved valg av metode, estimater og forutsetninger. 
Vesentlige ervervede immaterielle eiendeler som konsernet 
har innregnet, inkluderer merkenavn og kundrelasjoner. 
Forutsetninger som legges til grunn for verdsettelse av  
eiendeler omfatter, men er ikke begrenset til fremtidige 
kontantstrømmer for kundeforhold og gjenanskaffelses-
kost for merkenavn. Ledelsens estimater på virkelig  

verdi er basert på forutsetninger som antas å være  
rimelige, men som har en iboende usikkerhet, og som følge 
av dette kan de faktiske verdiene avvike fra estimatene.

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidler, se note 6 
Beregning av pensjons kostnader og netto ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte 
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på  
grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer 
i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig 
verdi av netto ytelses baserte pensjonsforpliktelser.  
Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle  
endringen som har størst betydning.

Nedskrivninger, se note 7
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler 
og immaterielle eiendeler. Goodwill, immaterielle eien-
deler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes for  
verdifall årlig eller når det foreligger indikatorer på  
nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall 
når det foreligger indikasjoner på verdifall. Estimater av 
gjenvinnbare beløp av eiendeler må delvis baseres på  
ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede  
diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater 
inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papir-
priser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon. 

Skattesaker, se note 30
Konsernet er involvert i en tvist med skattemyndighetene 
vedrørende fradragsrett for utgifter i forbindelse med 
etab lering av Polaris Media, samt ervervet av virksomheten 
på Nordvestlandet. Utfallet av denne saken er usikker. 
Konsernet vurderer blant annet sannsynligheten for  
ugunstig utfall og muligheten til å foreta et rimelig sikkert  
estimat av mulige tap. Uforutsette hendelser eller endringer 
i disse faktorene kan medføre at konsernet må gjøre  
avsetninger fordi tap er vurdert som sannsynlig eller at 
tapet ikke kan estimeres pålitelig.

Note 3. Sentrale regnskapsvurderinger og viktige kilder for estimatusikkerhet 



Årsrapport 2011� 91

Note 3. Sentrale regnskapsvurderinger og viktige kilder for estimatusikkerhet 

2011 2010

Adresseavisen (inkl Internett, TV og Radio)*:

Driftsinntekter�eksterne 694�406� 647�428�

Driftskostnader 647�511� 613�691�

Driftsresultat�etter�omstillingskostnader 46�895� 33�737�

Resultat�før�skattekostnad 86�650� 62�253�

Lokalaviser: **

Driftsinntekter�eksterne 110�653� 107�673�

Driftskostnader 101�715� 95�887�

Driftsresultat 8�938� 11�786�

Resultat�før�skattekostnad 12�185� 14�182�

Annet: ***

Driftsinntekter�eksterne 17�609� 18�679�

Driftskostnader 12�376� 14�917�

Driftsresultat 5�233� 3�762�

Resultat�før�skattekostnad 6�379� 4�328�

Totalt:

Driftsinntekter�eksterne 822�668� 773�780�

Driftskostnader 761�602� 724�495�

Driftsresultat�etter�omstillingskostnader 61�066� 49�285�

Resultat�før�skattekostnad 105�214� 80�763�

* Driftssegmentet Adresseavisen består av Adresseavisen AS og inkluderer tall for Papiravisen,  
Internett, TV og Radio

** Driftssegmentet lokalaviser består av  Fosna-Folket AS, AS Sør-Trøndelag, Trønderbladet AS,    
Innherreds Folkeblad Verdalingen AS og Brønnøysunds Avis AS

*** Driftssegmentet annet består av Adresseavisen Gruppen AS, Adresseavisens Telefontjenester AS  
og Adressa Distribusjon AS. 

Note 4. Driftssegmenter

Resultatregnskap
�

Adresseavisen Gruppen 
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2011 2010

Driftsinntekter�eksterne 416�121� 395�673�

Driftskostnader 390�569� 357�646�

Driftsresultat 25�552� 38�027�

Resultat�før�skattekostnad 21�473� 28�356�

 . �

2011 2010

Driftsinntekter�eksterne 262�946� 345�930�

Driftskostnader 262�093� 341�630�

Driftsresultat 853� 4�300�

Resultat�før�skattekostnad 8�402� 8�910�

 . �

2011 2010

Driftsinntekter�totale 588�922� 520�361�

Driftsinntekter�eksterne 340�957� 293�472�

Driftskostnader 269�742� 228�666�

Driftsresultat 71�215� 64�806�

Resultat�før�skattekostnad 69�453� 52�409�

Note 4. forts.

Resultatregnskap

Resultatregnskap

Resultatregnskap
�

Polaris Media Nordvestlandet

Harstad Tidende Gruppen

  Polaris Trykk

2011 2010

Driftsinntekter�-�segmentene 1�842�692� 1�808�855�

Polaris�Eiendom 885� 1�898�

Polaris�Media�ASA�-�morselskapet 3�263� 2�182�

Sum driftsinntekter konsern 1 846 840 1 812 935 

Driftskostnader�-�segmentene 1�684�006� 1�652�437�

Polaris�Eiendom -5�155� 26�452�

Polaris�Media�ASA�-�morselskapet 46�817� 33�784�

Konserninterne�poster�(IFRS) 5�242� 0�

Sum driftskostnader konsern 1 730 910 1 712 673 

Driftsresultat�-�segmentene 158�686� 156�418�

Polaris�Eiendom 6�040� -24�554�

Polaris�Media�ASA�-�morselskapet -43�556� -31�602�

Konserninterne�poster -5�240� 0

Sum driftsresultat konsern 115 930 100 262 

Resultat�før�skatt�-�segmentene 204�542� 170�438�

Polaris�Eiendom 7�084� -26�064�

Polaris�Media�ASA�-�morselskapet�(ekskl.�resultatandeler�døtre) -66�840� -44�278�

Konserninterne�poster -5�240� 0

Sum resultat før skatt konsern 139 546 100 096 

  

Resultatregnskap    Konsernet 
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Per�31.12. Per�31.12.

Anleggsmidler 2011 2010

Adresseavisen�Gruppen 201�490 189�537

Polaris�Media�Nordvestlandet 550�041 528�901

Harstad�Tidende�Gruppen 226�787 227�432

Polaris�Trykk 442�980 472�843

Øvrig 133�438 140�861

Konsernet samlet 1 554 736 1 559 574

Omløpsmidler

Adresseavisen�Gruppen 405�167 281�116

Polaris�Media�Nordvestlandet 65�283 212�649

Harstad�Tidende�Gruppen 128�527 116�786

Polaris�Trykk 279�093 263�515

Øvrig -453�829 -367�002

Konsernet samlet 424 241 507 064

Herav eiendeler klassifisert som holdt for salg 0 77 855

Note 4. forts.

Driftssegmenter – balanse 
Segmentinformasjonen for eiendeler presentert under viser totale eiendeler for segmentene  
eliminert for interne poster som fordringer, investeringer i datterselskap etter egenkapital metoden  
og lignende. 
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Note 5. Virksomhetsammenslutninger

 
Balanseført

�verdi�
�Virkelig�verdi�

justering� �Virkelig�verdi�

Utsatt�skattefordel 760 0 760

Øvrige�immatrielle�eiendeler 40 5�746 5�786

Varige�driftsmidler 1�055 1�050 2�105

Finansielle�anleggsmidler 1�750 0 1�750

Anleggsmidler 3 604 6 796 10 400

Fordringer 1�769 0 1�769

Bankinnskudd,�kontanter�og�lignende 12�129 0 12�129

Omløpsmidler 13 898 0 13 898

Sum eiendeler 17 503 6 796 24 299

Minoritet -167 0 -167

Langsiktig�gjeld 148 0 148

Utsatt�skatt 0 1�903 1�903

Kortsiktig�gjeld 4�733 0 4�733

Gjeld 4 714 1 903 6 617

Netto eiendeler 12 788 4 893 17 681

Goodwill�som�følge�av�oppkjøpene 0 0 11�654

Total vederlag 0 0 29 335

Proformatall 2011

Driftsinntekter �9�171�

EBITDA� �-773�

Resultat før skatt  -778 

2011 
I løpet av 2011 har konsernet ervervet noen mindre virksomheter. Dette gjelder  Avisa Romsdal AS, 
Skjåk Medieutvikling AS (Fjuken), Dølen AS og Dombås Informasjonssenter AS (Vigga). Oppkjøpene er 
en del av konsernets målsetning om å være det ledende medie- og trykkeri konsernet fra Nordvestlandet 
til Finnmark. De oppkjøpte selskapene inngår i segmentet Polaris Media Nordvestlandet. Det er  
gjennomført en merverdianalyse ved utgangen av tredje kvartal. Oppstillingen nedenfor viser en  
samlet allokering for de oppkjøpte selskapene.

Goodwill anses å knytte seg til arbeidsstyrken og fremtidig inntjening i de forskjellige virksomhetsområdene. 
Det er ikke foretatt en nedskrivingstest for goodwill med bakgrunn i at merverdiana lysen er foreløpig og 
at transaksjonen er gjennomført nylig.  
  
Tabellen nedenfor viser proforma inntekter og resultater, som om transaksjonen hadde skjedd  
1. januar 2011 og 2010.  

Transaksjonene skjedde med regnskapsmessig virkning 1. april og 1. juli 2011.
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Balanseført
�verdi�

�Virkelig�verdi�
justering� �Virkelig�verdi�

Varige�driftsmidler 100 0,0 100

Anleggsmidler 100 0,0 100

Fordringer 2�000 0 2�000

Bankinnskudd,�kontanter�og�lignende 700 0 7007

Omløpsmidler 2 700 0,0 2 700

Sum eiendeler 2 800 0,0 2 800

Kortsiktig�gjeld 2�800 0 2�800

Gjeld 2 800 0,0 2 800

Netto eiendeler 0,0 0,0 0,0

Goodwill�som�følge�av�oppkjøpene 0 0 8�400

Total vederlag 0 0 8 300

Følgende�er�inkludert�i�resultatregnskapet�for�konsernet

Driftsinntekter���11�000

Driftsresultat�������������300

Note 5. forts.

2010
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Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i 
NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 
2011. Det er av vesentlighetshensyn ikke foretatt endringer 
i forutsetningene som følge av oppdatert veiledning  
publisert i januar 2012. Ved beregning av forpliktelsen er 
følgende forutsetninger lagt til grunn:

Diskonteringsrente 3,30�%

Forventet�avkastning 4,80�%

Lønnsregulering 4,00�%

G-regulering 3,75�%

Estimert pensjonspremie for sikrede ordninger i 2011 er  
NOK 31,3 mill.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjons-
kostnad:

2011 2010

Diskonteringsrente 3,20�% 4,40�%

Forventet�avkastning 4,60�% 5,60�%

Lønnsregulering 4,00�% 4,25�%

G-regulering 3,75�% 4,00�%

Aktuarmessige forutsetninger: 
Standard norsk tabellverk (K2005 og IR02) for dødelighet 
m.m. er benyttet for beregningen.  
 
Avgang for nådd pensjonsalder: 
2,0 % årlig for ansatte under 40 år 
0,0 % årlig for ansatte over 40 år

Selskapene i konsernet har enten innskuddsbasert eller  
ytelses basert pensjonsordning. Pensjonsordningene er ulik 
i omfang og dekning for de enkelte selskapene. Ytelsesbasert 
ordninger er dekket i forsikringsselskap og i Adressevisens 
Pensjonskasse. Adresseavisens Pensjonskasse dekker alders-, 
barne- og uførepensjoner for alle ansatte i Adresseavisen AS, 
Polaris Trykk Trondheim AS, Polaris Trykk AS, Polaris Media 
Nordvestlandet AS og morselskapet Polaris Media ASA. 
Øvrige selskaper i Adresseavisen Gruppen har innskudds-
baserte og ytelsesbaserte ordninger i Vital. Selskapene på 
Nordvestlandet har i hovedsak innskuddsbaserte ordninger 
i Storebrand, og har lukket sin tidligere ytelsesordning. 
Selskapene i Harstad Tidende Gruppen har i hovedsak 
ytelses baserte ordninger i Storebrand. Alle pensjons-
ordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Se note 20 for nærmere beskrivelse av 
pensjoner til ledende ansatte.

AFP-tilskottsloven ble vedtatt 19.02.2010 og gjelder for  
personer som går av med pensjon i 2011. Den gamle  
ord ningen ble lukket i 2010 og ble behandlet regnskaps - 
messig som avkorting. Dette førte til en inntektsføring  
på NOK 24,4 mill i 2010. Gjenværende regnskapsført  
forpliktelse er knyttet til betjening av AFP-pensjonister 
gått av før 2011 (25% egenandel samt premie for årene 
2011-2015). Den nye  AFP-ordningen er en ytelsesbasert 
flerforetaksordning. Det er imidlertid ikke mulig for  
administrator av ordningen å beregne konsernets andel 
av eiendeler og gjeld, og ordningen er derfor innregnet som 
innskuddsbaserte pensjonsplaner. 

Pensjonsforpliktelser og midler fem siste år - konsern 2011 2010 2009 2008 2007

Brutto�pensjonsforpliktelser�(sikret�og�usikret) 819�808��� 791�634��� 747�172��� 726�630��� 515�247���

Brutto�pensjonsmidler 618�703��� 591�051��� 565�929��� 498�606��� 456�187���

Netto pensjonsforpliktelse/-midler 201 105   200 583   181 243   228 024   59 060   

Faktabasert�justeringer�pensjonsforpliktelse -2�% 10�% -12�% -2�% 2�%

Faktabasert�justeringer�pensjonsmidler -2�% 1�% -14�% 2�% 3�%

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler
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2011 2010

Årets  pensjonskostnad er sammensatt slik:

Årets�pensjonsopptjening 28�938 27�483

Rentekostnad 21�864 27�188

Avkastning�på�pensjonsmidler -27�169 -31�587

Amortisering�av�overgangsbeløp/implementering) 17 0

Amortisering�av�estimeringstap/(gevinst) 4�569 7�777

Administrasjonskostnader 366 230

Arbeidsgiveravgift 2�247 2�234

Pensjonskostnad sikret ordning 30 832 33 325

Medlemsinnskudd�fra�ansatte -6�745��� -6�615���

Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:

Brutto�pensjonsforpliktelse�01.01 -694�242 -626�689

Tilgang�ved�oppkjøp/fusjon -2�207 0

Nåverdien�av�årets�pensjonsopptjening -28�938 -27�483

Rentekostnad�av�pensjonsforpliktelsen -21�864 -27�188

Aktuariell�tap/gevinst -14�172 -34�173

AGA�av�innbetaling 42 0

Utbetalinger 24�025 21�291

Omklassifisering�til�usikret�ordning 0 0

Oppgjør/Avkortning 0 0

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 -737 378 -694 242

Årets endringer i brutto pensjonsmidler:

Brutto�pensjonsmidler�01.01 591�051 565�928

Tilgang�ved�oppkjøp/fusjon 1�478 0���

Forventet�avkastning�på�pensjonsmidler 27�169 31�587

Aktuariell�tap/gevinst� -10�839 -9�771

Utbetalinger -22�787 -21�291

Implementering/overføring/oppgjør -191 0

Premieinnbetalinger 33�320 24�598

Administrasjonskostnader -495 0

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 618 703 591 051

Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse (-) -118 675 -103 191

Ikke�resultatført�estimatavvik 150�394 126�989

Arbeidsgiveravgift -11�082 -10�156

Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12 20 635 13 642

Herav selskaper med netto forpliktelse 47 740 41 939

Herav selskaper med netto midler 68 375 55 509

Note 6. forts. 

a) Pensjonsmidler
(sikret ordning)
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2011 2010

Endring i midlene:

Netto�balanseførte�pensjonsmidler�01.01 13�643 19�551

Tilgang�ved�oppkjøp/fusjon -282 0

Årets�pensjonskostnad -30�832 -33�325

Implementering/overføring/oppgjør 0 -828���

Utbetalinger�over�drift,�inkl�arbeidsgiveravgift 0 1�004

Innbetalinger,�inkl�arbeidsgiveravgift 38�313 27�241

Omklassifisering�fra�usikret�ordning -191 0

Oppgjør/avkorting -16 0

Netto balanseførte pensjonsmidler (+)/ forpliktelse (-) 31.12 20 635 13 643

Pensjonsmidlene for konsernet er investert i følgende  

instrumenter per 31.12.2011:

Obligasjoner 57,7�% 55,2�%

Eiendom 4,1�% 3,9�%

Aksjer 22,4�% 25,1�%

Annet 15,8�% 15,8�%

2011 2010

Årets  pensjonskostnad er sammensatt slik:

Årets�pensjonsopptjening 797 2�487

Rentekostnad 2�653 4�179

Resultatført�nettoforpliktelse�ved�overgang��AFP-ordning 0 -30�248

Resultatført�andel�estimattavvik�ved�overgang�AFP-ordning 0 2�231

Amortisering�av�estimeringstap/(gevinst) 1�806 2�486

Arbeidsgiveravgift 519 842

Total pensjonskostnad 5 774 -18 023

Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:

Brutto�pensjonsforpliktelser�01.01 97�392 120�483

Tilgang�ved�oppkjøp/fusjon 199 0

Implementering/overføring -57 -26�526

Nåverdi�en�av�årets�pensjonsopptjening 797 2�487

Rentekostnad�av�pensjonsforpliktelsen 2�653 4�179

Aktuariell�tap/gevinst� 993 6�867

Utbetalinger -14�133 -10�098

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 87 835 97 392

Brutto�pensjonsforpliktelse�31.12 87�835 97�392

Ikke�resultatførte�estimatavvik -8�142 -8�260

Arbeidsgiveravgift 10�887 12�771

Balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 90 581 101 902

Note 6. forts. 

Forts. a) Pensjonsmidler
(sikret ordning)

Note 6. forts. 

b) Pensjonsforpliktelse
(usikret ordning - ingen midler)
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2011 2010

Sammendrag:

Endring i forpliktelsen:

Netto�balanseført�pensjonsforpliktelse�01.01 101�150 129�487

Implementering/overføring 0 -216

Årets�pensjonskostnad 5�774 -18�023

Inn-/utbetalinger -16�342 -10�098

Netto balanseførte pensjonsforpliktelser 31.12 90 581 101 152

Spesifikasjon årets pensjonskostnad:

Pensjonskostnad�sikret�ordning�-�helår 30�832��� 33�325���

Medlemsinnskudd�fra�ansatte�-�helår -6�265��� -6�615���

Pensjonskostnad�usikret�ordning�-�helår 5�774��� -18�023���

Innskuddspensjoner�-�helår 6�418��� 6�615���

Andre�pensjonskostnader�-�helår 7�631��� 0���

Sum pensjonskostnader 44 390   15 302   

Oppsummering pensjonsmidler:

Netto�midler�sikret�ordning 68�825��� 55�509���

Midler�ufondert�ordning 12�273��� 11�386���

Innskuddsfond 185��� 99���

Sum balanseførte pensjonsmidler 81 287   66 895   

Oppsummering pensjonsforpliktelse:

Netto�forpliktelse�sikret�ordning 47�740��� 41�939���

Forpliktelse�usikret�ordning 90�581��� 101�150���

Sum balanseførte pensjonsforpliktelser 138 331   143 089   

Note 6. forts. 

Forts. b) Pensjonsforpliktelse
(usikret ordning – ingen midler)
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Anleggsmidler

Maskiner/

Inventar

Transport-

midler

Bygg�og�

anlegg Tomter Sum

2011

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost�per�01.01 938�890 6�362 301�153 9�638 1 256 043

Tilgang�i�året�(anskaffelseskost) 57�817 1�489 4�449 6�687 70 442

Reklassifisering�til�immatrielle�eiendeler -33�060 0 0 0 -33 060

Avgang�i�året�(anskaffelseskost) -3�690 -2�265 -136�426 -4�873 -147 254

Utrangering -4�426 0 0 0 -4 426

Anskaffelseskost per 31.12 955 530 5 586 169 176 11 451 1 141 744

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:

Akkumulerte�ordinære�avskrivninger�per�01.01 508�792 3�285 122�272 0 634 349

Reklassifisering�til�immatrielle�eiendeler -16�660 0 0 0 0

Årets�avskrivninger� 80�714 1�023 11�112 0 92 850

Årets�nedskrivninger� 32 13 17 0 62

Avgang�(anskaffelseskost) -1�003 -1�201 -73�792 0 -75 996

Utrangering -6�460 0 -8�437 0 0

Akkumulerte ordinære avskrivninger per 31.12 565 415 3 120 51 173 0 651 265

Sum 390 113 2 466 118 004 11 451 522 034

Eiendeler klassifisert som holdt for salg   

Bokført verdi per 31.12 390 113 2 466 118 004 11 451 522 034

Brukstid/økonomisk�levetid�(antall�år) 4-15�år 5�år 10-20�år Ubegrenset

Avskrivningsprosent 6,67�-�25�% 20�% 5�-�10�%

Avskrivningsplan�(lineær/saldo) Lineær Lineær Lineær

Årlig�leie�av�ikke-balanseførte�driftsmidler 1�208 1�646 25�700

Balanseførte�leieavtaler 0 0 0

Note 7.  Varige driftsmidler,  immaterielle eiendeler og goodwill

Eiendeler klassifisert som holdt for salg
Pr 31.12.2010 er Grønørveien 54 AS, Fjordgata 11 Harstad AS, Fjordgata 12 Harstad AS, Fjordgata Harstad 14 AS og Storgata 11 Harstad AS 
holdt for salg. I henhold til "IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg" er anleggsmidler i balansen i disse selskapene omklassifisert til omløps-
midler og presentert på egen linje i balansen. Selskapene er solgt i  første kvartal 2011.    
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Anleggsmidler

Maskiner/

Inventar

Transport-

midler

Bygg�og�

anlegg Tomter Sum

2010

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost�per�01.01 917�421 5�763 344�717 12�759 1 280 660

Tilgang�ved�oppkjøp 52�092 1�006 9�822 368 63 288

Tilgang�i�året�(anskaffelseskost) -30�623 -407 -53�386 -3�489 -87 905

Utrangering 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost per 31.12 938 890 6 362 301 153 9 638 1 256 043

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:

Akkumulerte�ordinære�avskrivninger�per�01.01 450�215 2�764 85�826 0 538 805

Årets�avskrivninger� 82�317 668 14�384 0 97 369

Utrangering 0 0 0 0 0

Avgang�(anskaffelseskost) -23�740 -147 -5�935 0 -29 822

Akkumulerte ordinære avskrivninger per 31.12 508 792 3 285 122 272 0 634 349

Sum 430 098 3 077 178 881 9 638 621 694

Eiendeler klassifisert som holdt for salg 0 0 -51 192  -3 841  -55 033  

Bokført verdi 31.12 430 098  3 077  127 689  5 797  566 660  

Brukstid�/�økonomisk�levetid�(antall�år) 4-15�år 5�år 10-20�år Ubegrenset

Avskrivningsprosent 6,67�-�25�% 20�% 5�-�10�%

Avskrivningsplan�(lineær/saldo) Lineær Lineær Lineær

Årlig�leie�av�ikke-balanseførte�driftsmidler 4�400 2�433 33�784

Balanseførte�leieavtaler 0 0 0

Note 7. forts.
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Goodwill �������������������������������������������Andre�immaterielle�eiendeler

Kunde-
relasjoner Merkenavn Øvrige Egenutviklet Sum

2011

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost�per�01.01 453�818 232�353 40�007 33�010 5�341 310 711

Tilgang 19�951 2�983 438 625 6�565 10 611

Avgang 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost per 31.12. 473 769 235 336 40 445 33 635 11 906 321 322

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:

Akkumulerte�avskrivninger�og�nedskrivinger�per�01.01 0 24�083 0 15�743 2�899 42 725

Årets�avskrivninger� 0 13�410 0 2�917 209 16 536

Årets�nedskrivninger� 0 0 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger per 31.12 37 493 18 660 3 108 59 261

Bokført verdi per 31.12 473 769 197 843 40 445 14 975 8 798 262 061

Goodwill �������������������������������������������Andre�immaterielle�eiendeler

Kunde-
relasjoner Merkenavn Øvrige Egenutviklet Sum

2010

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost�per�01.01 437�332 232�353 39�937 30�998 5�341 308 629

Tilgang 16�486 0 70 2�012 0 2 082

Avgang 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost per 31.12. 453 818 232 353 40 007 33010 5 341 310 711

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:

Akkumulerte�avskrivninger�og�nedskrivinger�per�01.01 0 10�804 0 14�838 2�899 28 541

Årets�avskrivninger� 0 13�279 0 905 0 14 184

Årets�nedskrivninger� 0 0 0 0 0 0

Akkumulerte av og nedskrivinger per 31.12 24 083 15 743 2 899 42 725

Reklassifiseringer�fra�varige�driftsmidler 0 0 0 0 0 -14�982

Bokført verdi per 31.12 453 818 208 270 40 007 17 267 2 442 253 004

Brukstid�/�økonomisk�levetid�(antall�år) Ubestembar 5-20�år Ubestembar 3-5�år 3-5�år

Avskrivningsplan�(lineær/saldo) 0 Lineær 0 Lineær Lineær

Note 7. forts.



� 103Årsrapport 2011

Goodwill Andre�immaterielle�eiendeler

Spesifikasjon på goodwill og andre immatrielle eiendeler

2011

Driftssegment AAG HTG NVL Øvrige Sum

Goodwill 0 76�722 359�420 37�628 473 769

Andre�immatrielle�eiendeler

2010

Driftssegment AAG HTG NVL Øvrige Sum

Goodwill 0� 76�722 339�469 37�628 453 818

Nedskrivingstest for goodwill og immatrielle eiendeler med ubestemt levetid.
Det er ved regnskapsavslutningen for tredje kvartal 2011 gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og merkenavn. Nedskrivingstesten 
er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de  kontantstrømsgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp 
er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer for perioden 2012-2016, og etter dette en konstant 
vekst på 2,5 % (2,5%) som tilsvarer inflasjonsforventningen. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri 
rente med tillegg av et risikopåslag. Det er benyttet en WACC etter skatt på 6,4 % (6,6%) og en WACC før skatt på 7,4 - 8,9% (8,0 - 9,4%).  
Benyttet avkastningskrav er vesentlig lavere enn WACC benyttet for testen i 2010, blant annet pga. lavere risikofri rente. Som følge av at 
selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt av fra en PEER group. Ingen av de kontantstrømgenererende 
enhetene viste ved disse sensitivitetstestene beregnede bruksverdier som var lavere enn bokført verdi.

Det er således ikke foretatt nedskriving av goodwill eller immateriele eiendeler med ubestembar utnyttbar levetid i 2011. 

Note 7. forts.
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Langsiktige fordringer

Fordringer med forfall senere enn ett år 2011 2010

Billån,�boliglån�og�andre�lån�til��ansatte 2�069 1�667

Fordring�på�Adresseavisens�Pensjonskasse 0 10�000

Andre�langsiktige�fordringer 2�689 2�192

Sum balanse 4 759 13 859

Første�års�avdrag 0 1�720

Sum 4 759 12 139

Polaris Media ASA ga i 2009 et ansvarlig lån til Adresseavisens Pensjonskasse for å styrke bufferkapitalen i pensjonskassen. Lånet er  
tilbakebetalt i 2011.     

Kundefordringer

2011 2010

Kundefordringer�til�pålydende�31.12 165�727 164�830

Avsetning�til�tap�31.12 -4�919 -3�613

Bokført verdi kundefordringer 160 808 161 217

Avsetning�til�tap�01.01 -3�613 -4�282

Tilgang�ved�fusjon/oppkjøp 0 0

Endring�avsetning�til�tap -136 669

Avsetning til tap 31.12 -3 749 -3 613

Faktisk�kostnadsførte�tap�i�året 3�276 2�423

Note 8. Kundefordringer og andre fordringer  
 

Per 31.12 har kundefordringene følgende aldersfordeling:   

Andre fordringer består av til gode utbytte, regnskapsmessige periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert  
gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.      

Dager�over�forfall Ikke�forfalt <�30�dg 30-�60�dg 60-�90�dg >�90�dg Sum

2011 120�533�� 29�695�� 4�282�� 2�361�� 3�935�� 160 808  

2010 108�850�� 38�414�� 1�752�� 2�226�� 9�974�� 161 217  
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Konsernet Polaris Media ASA består per 31.12.2011 av følgende selskaper: 

Note 9. Selskaper i konsernet

Anskaffelses- tid-
spunkt Forretnings kontor

Stemme og 
eierandel

Adresseavisen Gruppen AS Datter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

Adresseavisen�AS Datterdatter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

Trøndelagspakken�AS Datterdatterdatter 29-03-01 Trondheim 78,4�%

Trådløse�Trondheim�AS Tilknyttet�selskap 17-10-06 Trondheim 25,0�%

Finn.no�AS Tilknyttet�selskap 1999-2005 Oslo 10,1�%

Sør-Trøndelag�AS Datterdatter 15-08-91 Orkanger 100,0�%

Fosna-Folket�AS Datterdatter 15-12-86 Brekstad 100,0�%

Trønderbladet�AS Datterdatter 15-01-96 Melhus 100,0�%

Innherreds�Folkeblad�Verdalingen�AS Datterdatter 15-01-99 Verdal 97,6�%

Levanger-Avisa�AS Tilknyttet�selskap 18-10-91 Levanger 54,7�%

Hitra-Frøya�Lokalavis�AS Tilknyttet�selskap 02-01-98 Hitra 49,0�%

Adresseavisens�Telefontjenester�AS Datterdatter 09-03-99 Trondheim 100,0�%

Adressa�Distribusjon�AS Datterdatter 29-03-01 Trondheim 100,0�%

Brønnøysunds�Avis�AS Datterdatter 01-10-08 Brønnøysund 69,1�%

Adressa�AS�(sovende) Datterdatter 05-03-81 Trondheim 100,0�%

Stjørdalingen�AS�(sovende) Datterdatter 01-12-99 Stjørdal 100,0�%

Polaris Media Nordvestlandet AS Datter 02-04-09 Trondheim 100,0�%

Sunnmørsposten�AS Datterdatter 02-04-09 Ålesund 100,0�%

Fjordenes�Tidende�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Måløy 100,0�%

Vikebladet�Vestposten�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Ulsteinvik 100,0�%

Fjordingen�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Stryn 100,0�%

Sunnmøringen�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Stranda 100,0�%

Møre-Nytt�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Ørsta 100,0�%

Herøynytt�AS Datterdatterdatter 12-05-10 Fosnavåg 80,0�%

Fjordtrykk�AS Tilknyttet�selskap 02-04-09 Nordfjordeid 42,5�%

Skjåk�Medieutvikling�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Skjåk 58,9�%

Dombås�informasjonsenter�AS�(Vigga) Datterdatterdatter 01-04-11 Dombås 58,9�%

Dølen�AS Felleskontrollert�virksomhet 01-07-11 Gudbrandsdalen 50,0�%

Romsdals�Budstikke�AS Datterdatter 02-04-09 Molde 100,0�%

Avisa�Romsdal�AS Datterdatterdatter 01-07-11 Romsdal 66,7�%

Nye�Åndalsnes�Avis�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Åndalsnes 100,0�%

Driva�Trykk�AS Datterdatterdatter 02-04-09 Sunndalsøra 100,0�%

Nordvest�Distribusjon�AS Datterdatter 02-04-09 Ålesund 100,0�%

Harstad Tidende Gruppen AS Datter 01-10-08 Harstad 100,0�%

Harstad�Tidende�AS Datterdatter 01-10-08 Harstad 100,0�%

Vesterålen�Online�AS Datterdatterdatter 01-10-08 Sortland 60,0�%

Vesteraalens�Avis�AS Datterdatterdatter 01-05-10 Stokmarknes 100,0�%

Sortlandsavisa�AS Datterdatterdatter 01-05-10 Sortland 80,0�%

Troms�Folkeblad�AS Datterdatter 01-10-08 Finnsnes 100,0�%

Mediehuset�iTromsø�AS Datterdatter 01-10-08 Tromsø 95,6�%
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Konsernet Polaris Media ASA består per 31.12.2011 av følgende selskaper: 

Note 9. forts.

Anskaffelses- tid-
spunkt Forretnings kontor

Stemme og 
eierandel

Framtid�i�Nord�AS Datterdatter 01-10-08 Nordreisa 99,9�%

Balsfjord�Avisdrift�AS Datterdatterdatter 01-12-09 Nordkjosbotn 100,0�%

Avisa�Nordland�AS Tilknyttet�selskap 01-10-08 Bodø 38,0�%

HTG�Multimedia�AS Datterdatter 01-10-08 Harstad 100,0�%

TV�10�Harstad�AS Datterdatter 01-10-08 Harstad 100,0�%

MediaNor�AS�(sovende) Felleskontrollert�virksomhet 01-10-08 Bodø 50,0�%

Andøyposten�AS Datterselskap 01-10-08 Andenes 78,1�%

Nordavis�AS�(Altaposten) Datterselskap 01-10-08 Alta� 78,0�%

Nord�Norsk�Distribusjon�AS Tilknyttet�selskap 01-10-08 Bodø 40,0�%

Polaris Trykk AS Datter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

Polaris�Trykk�Trondheim�AS Datterdatter 01-01-99 Trondheim 100,0�%

NR1�Adressa-Trykk�Orkanger�AS Felleskontrollert�virksomhet 29.07.2007 Orkanger 50,0�%

Norsk�Avisdrift�AS�(Byavisa) Felleskontrollert�virksomhet 01-11-08 Trondheim 50,0�%

NorPost�Midt-Norge�AS Felleskontrollert�virksomhet 01-11-08 Trondheim 50,0�%

Sør-Trøndelag�Trykk�AS�(sovende) Datterdatterdatter 01.01.1999 Orkanger 100,0�%

Polaris�Trykk�Harstad�AS Datterdatter 01-10-08 Harstad 100,0�%

Polaris�Distribusjon�Nord�AS Datterdatterdatter 01-10-08 Harstad 100,0�%

Polaris�Trykk�Ålesund�AS Datterdatter 02-04-09 Ålesund 100,0�%

Polaris Eiendom AS Datter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

Industriveien�13�Trondheim�AS Datterdatter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

Johan�Tillers�vei�1-5�AS Datterdatter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

Nordre�Gate�1-3�AS Datterdatter 01-10-08 Trondheim 100,0�%

1.    Direkte aksjeeie 72,1 %, indirekte 6,1 %, totalt 78,4 %   
2.    Adresseavisens eierandel i Finn.no regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, da man vurdererat Polaris Media  har "betydelig innflytelse" i Finn.no 

i henhold til IAS 28   
3.    Grunnet vedtektsfestede bestemmelser om stemmebegrensning, behandles selskapet som tilknyttet selskap   
4.   Under avvikling   
5.   Eies sammen med A-Pressen (50 %)   
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Balanseført�egenkapital�på�kjøpstidspunktet� 1�932 1�733 20 2�500 7�064 40 3�497 12�037 5�000 200 0 34 023

Goodwill 4�008 5�111 0 0 0 0 2�976 28�765 0 0 0 40 860

Solgt -1�530 -1�846 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 -4 013

Anskaffelseskost 4 410 4 998 20 2 500 6 427 40 6 473 40 802 5 000 200 0 70 870

Beregning av årets resultatandel:

Andel�årets�resultat� 996 -106 0 9 37�816 -1�844 0 6�173 -2�426 62 79 40 759

Avskriving�identifiserbare�merverdier 0 -78 0 0 0 0 0 -554 0 0 0 -632

Årets resultatandel 996 -184 0 9 37 816 -1 844 0 5 619 -2 426 62 79 40 126

Beregning av balanseført verdi:

Balanseført�verdi�01.01.11 5�932 7�197 0 2�727 52�762 1�844 7�037 42�167 -1�636 1�410 4�255 123 695

Avgang�i�perioden 0 0 0 0 0 0 -7�037 0 0 0 0 -7 037

Årets�resultatandel 996 -184 0 9 37�816 -1�844 0 5�619 -2�426 62 79 40 126

Overføringer�til/fra�selskapet�(utbytte,�konsernbidrag) 0 0 0 0 -22�197 0 0 -6�233 3�783 -478 0 -25 125

Egenkapitaljustering�direkte�mot�egenkapitalen 0 0 0 0 -3�149 0 0 0 0 0 0 -3 149

Innbetalt/tilbakebetalt�egenkapital�i�perioden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 31.12.11 6 929 7 013 0 2 736 65 231 0 0 41 553 -279 994 4 334 128 521

Note 9. forts.

Tilknyttede selskap

Eierandelen i Levanger-Avisa AS er 54,7 %. Grunnet vedtektsfestede bestemmelser om stemmebegrensning kan man i beslutningssituasjoner ikke 
utøve en tilsvarende stemmeandel. Selskapet kan derfor ikke anses som datterselskap. Reglene for tilknyttet selskap anvendes ved den regnskaps-
messige behandlingen av eierposisjonen. Konsernets eierandel på 10,1% i FINN.no regnskapsføres i samsvar med IAS 28 Tilknyttede  
selskaper da konsernet har sikret seg tilstrekkelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale i FINN.no



� 108�

Nr 1 Adressa-Trykk Orkanger AS er felleskontrollert virksomhet av Polaris Trykk Trondheim AS  
(Polaris Media) og Nr1 Trykk AS (A-pressen). Norpost AS, Norsk Avisdrift AS er datterselskaper av  
Nr1 Adressa Trykk Orkanger AS og betraktes  også som felleskontrollerte selskaper av  
Polaris Media ASA. MediaNor AS er felleskontrollert av Harstad Tidende Gruppen AS og aviser i A-pressen.

Følgende er inkludert i konsernregnskapet til Polaris Media ASA (50%, ikke-eliminerte tall):  

Konsernet har per 31.12.2011 TNOK 10 750 (10 750) i langsiktig fordring på felleskontrollert  
virksomhet. 

Firma
Anskaffelses-

tidspunkt
Forretnings-

kontor
Stemme-�og

eierandel

Nr�1�Adressa-Trykk�Orkanger�AS 29-07-07 Orkanger� 50�%

MediaNor�AS�(sovende) 01-10-08 Bodø 50�%

Norsk�Avisdrift�AS 01-11-08 Trondheim 50�%

NorPost�Midt�Norge�AS 01-11-08 Trondheim 50�%

Dølen�AS 01-07-11 Gudbrandsdalen 50�%

2011 2010

Omløpsmidler 25�651��� 19�507���

Anleggsmidler 84�206��� 61�717���

Herav�varige�driftsmidler 47�862��� 43�650���

Kortsiktig�gjeld 6�651��� 14�760���

Langsiktig�gjeld 67�628��� 55�691���

Driftsresultat 4�031��� 3�528���

Resultat�før�skatt 3�909��� 3�211���

Årsresultat 2 948   1 378   

Note 10. Felleskontrollert virksomhet
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Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelig for salg og er bokført til  
virkelig verdi.  

De fleste selskapene i Polaris Media-konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet 
Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver 
tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på  
NOK 80 mill.

Utvikling i verdi av aksjer kategorisert som tilgjengelig for salg 2011 2010

Verdi�per�01.01 28�698 9�744

Tilgang 1�442 17�871

Verdiendringer -1�775 1�083

Verdi�per�31.12 28�365 28�698

Verdiendring�over�resultatet

Verdiendring�over�andre�inntekter�og�kostander 1775 0

Oversikt over verdipapirer 2011 2010

Aksjer eiet med 10 % eller mer:

Trønder-Avisa�10,08% 17�836 17�836

Sør-Varanger�Avis�AS 545 170

Øvrige aksjer (eierandeler under 10%):

Norsk�Telegrambyrå 1�620 1�620

Grunnfondsbevis�Sparebank1�SMN 4�722 6�497

Sami�Aviisa�AS 740 740

Ruijan�Kaiku�AS 145 145

Pro�Venture�Seed�AS 419 359

Harstad�Skipsindustri�AS 214 214

Kunnskapsparken 111 111

Andre�aksjer 2�012 1�006

Sum aksjer i andre selskaper 28 364 28 698

Note 11. Verdipapirer

Note 12. Pantstillelser og garantiansvar

2011� 2010�

Pantesikret gjeld per 31.12 546 278 589 835   

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet:

Driftsløsøre�og�programvare 392�579 433�174���

Tomter,�bygninger�og�annen�fast�eiendom 129�455 133�486���

Fordringer 160�808 161�217���

Sum 682 842 727 877

Garantiansvar 2011� 2010�

Garantier�konsernselskaper/felleskontrollert�virksomhet 62�902 63�658

Sum 62 902 63 658
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Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2011 2010

Gjeld�til�kredittinstitusjoner�saldo�31.12 550�261 589�835

Omklassifisert�1.års�avdrag�langsiktig�gjeld -80�076 -52�450

Verdiendring�renteswap�ihht�IAS�39� 6�758 3�655

Verdijustert langsiktig gjeld 31.12 476 943 541 040

Forventet�saldo�31.12.2015�/�31.12.2014 83�869 173�468

Avdrag�per�år�etter�31.12.2015�/�31.12.2014 78�140 78�640

Gjennomsnittlig�rente 4,21�% 4,31�%

Note 13. Gjeld 

Rentesikring       
Per årsskiftet er ca. 68 % av rentebærende gjeld sikret med fastrente, mens resten av gjelden er  
basert på flytende rente.      
      
Det er inngått følgende fastrenteavtaler;      
- Det er i 2002 inngått en tiårs avtale om binding av rente på 4,5 % (restgjeld 1,9 mill)   
- Det ble i 2009 inngått en femårs avtale med fastrente på 3,6 % (restgjeld 325 mill)   

I henhold til IAS 39 er rentebytteavtaler klassifisert som kontantstrømsikring og verdsatt til  
virkelig verdi. Virkelig verdi på avtalene er hensyntatt i balansen og verdiendringer føres mot  
egenkapitalen.      

Forfallsstruktur og vilkår       
Lånene forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor under noten finansielle for pliktelser. 
Avdragene inkluderer ikke lån i den felleskontrollerte virksomheten Grønørveien 54 AS, da selskapet 
er solgt i januar 2011.      

Polaris Media ASA tok i 2009 tatt opp et lån på NOK 575 mill i forbindelse med oppkjøp av enheter på 
Nordvestlandet.        
Det er følgende vilkår knyttet til lånet:       
-  Fire ganger rullerende EBITDA inkl utbytte fra tilknyttede selskaper skal være høyere enn netto  

rentebærende gjeld.        
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5 % ved årsskiftet.   
           
Den felleskontrollerte virksomheten Nr 1 Adressa-Trykk Orkanger AS har følgende vilkår knyttet til 
lån tatt opp i 2008 i forbindelse med bygging av nytt trykkeri på Orkanger:    
   
-  Fire ganger EBITDA skal være høyere enn rentebærende gjeld til långiver. Måles første gang fra 2011.
- Det kan ikke utbetales utbytte hvis egenkapitalgraden er lavere enn 32,5 % ved årsskiftet.  

Konsernet har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene.   
   

Langsiktig gjeld

2012 2013 2014 2015 2016 Etter 2016

Forfallsstruktur�gjeld 80�076��� 80�078��� 78�140��� 78�140��� 76�640��� 157�188���
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Leverandørgjeld     
Leverandørgjelden har følgende aldersfordeling pr 31.12: 

Annen kortsiktig gjeld er blant annet forskuddsbetalt abonnement, feriepenger o.l og har en estimert 
gjennomsnittlig forfallstid på 6 måneder.       

Forfallsanalyse andre finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter.  
De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene om er oppgitt er antatt  
leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.     
   
Konsernets langsiktige avtaler består i hovedsak av:      
- Husleieavtaler for flere av selskapene i konsernet      
- Avtaler om drift, support og vedlikehold av fag- og basissystemer      
- Avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff       

2012 2013 2014 2015 Etter 2015 Sum

Utbetalinger�gjeld�til�kredittinstitusjoner 80�076��� 80�078��� 78�140��� 78�140��� 233�828��� 550 262   

Husleieavtaler 24�048��� 22�408��� 22�965��� 21�987��� 117�970��� 209 378   

IT-relaterte�avtaler 4�843��� 0��� 0��� 0��� 0��� 4 843   

Andre�finansielle�forpliktelser 8�868��� 1�856��� 1�200��� 0��� 0��� 11 924   

Sum 117 835   104 342   102 305   100 127   351 798   776 407   

Note 13. forts.

Ikke�forfalt <�30�dg 30-60�dg 60-90�dg >�90�dg Sum

2011 100�813 1�671 1�565 -222 641 104 473

2010 82�317 5�447 4�104 932 1�197 93 997

Dager�over�forfall
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2011 2010

Trykking,�innkjøp�råvarer�og�annet 255�731 275�586

Innkjøpt�redaksjonelt�stoff 50�989 46�137

Varekostnad 306 721 321 723

2011 2010

Distribusjonskostnader 163�512�� 174�119��

Salgs-�og�reklamekostnader 88�941�� 85�066��

Telefon,�porto 20�503�� 22�353��

Reisekostnader 36�795�� 35�684��

Kostnader�transportmidler 3�594�� 4�851��

EDB-�og�kontorkostnader 56�088�� 57�845��

Drift�bygninger�og�driftsmidler 82�467�� 65�645��

Øvrige�driftskostnader 34�567�� 26�227��

Tap�på�fordringer 3�925�� 2�321��

Sum 490 392  474 112  

2011 2010

Forskuddsbetalt�abonnement 94�680 134�555

Depositum�annonser 3�678 693

Feriepenger 70�803 62�940

Øvrig�kortsiktig�gjeld 36�844 41�394

Sum 206 006 239 582

2011 2010

Annonseinntekter�avis 768�913 805�718

Annonseinntekter�nett 137�603 125�744

Annonseinntekter�TV�og�Radio 7�621 8�895

Annonseinntekter 914 137 940 357

Abonnementsinntekter 433�229 422�319

Løssalgsinntekter 60�470 71�068

Opplagsinntekter 493 699 493 341

Trykkeriinntekter 309 312 263 583

Distribusjonstjenester 14�601 16�217

Gevinst�salg�driftsmidler 1�133 1�682

Andre�driftsinntekter,�inkl.�mottatt�pressestøtte 113�958 97�753

Sum øvrige inntekter 129 692 115 652

Sum driftsinntekter 1 846 840 1 812 933

Note 14. Driftsinntekter

Note 15. Andre driftskostnader

Note 16. Varekostnad

Note 17. Annen kortsiktig gjeld 
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2011� 2010�

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

Betalbar�skatt�-�helår 27�977 63�691

Endring�i�utsatt�skatteforpliktelse�-�helår -858 -35�662

Skattekostnad på ordinært resultat 27 119 28 028

Årets�betalbare�skatt 27�977�� 63�691��

Skatteeffekt�avgitt�konsernbidrag -858�� -43�310��

Betalbar skatt i balansen 27 119  20 381  

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

Ordinært�resultat�før�skatt 139�546 100�096

Forventet�inntektsskatt�etter�nominell�skattesats�28�% 39�073 28�027

Skatteeffekten av følgende poster:

Ikke�fradragsberettigede�kostnader 2�352 11�505

Ikke�skattepliktige�inntekter -2�082 -1�466

Gevinst�aksjer 0 -1�099

Resultatandel�datterselskaper�/�tilknyttede�selskaper -11�235 -8�841

Mottatt�aksjeutbytte� -365 -98

Andre�poster -625 0

Skattekostnad på ordinært resultat 27 118 28 028

Effektiv skattesats 19 % 28 %

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller:

Fordel

Varelager�og�fordringer 975 -36

Driftsmidler 15�975 9�265

Pensjonsforpliktelse 23�133 16�466

Andre�avsetninger 332 2�099

Underskudd�til�fremføring 21�125 18�716

Ikke�balanseført�utsatt�skattefordeler -2�859 0

Sum skatteeffekten av fordeler 58 680 46 510

Forpliktelse

Driftsmidler 123�630 121�323

Varelager�og�fordringer 30 -664

Forskuddsbetalt�pensjonspremie 7�066 -6�978

Gjeld 0 -377

Sum skatteeffekten av forpliktelser 130 726 113 304

Ikke�balanseført�utsatt�skattefordel

Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -72 046 -66 794

Som fordeler seg som følger

Utsatt�skattefordel 43�192 46�510

Utsatt�skatt -115�238 -113�304

Netto utsatt skatt -72 046 -66 794

Note 18. Skattekostnad
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* Bonus gjelder utbetalingsåret og knytter seg til tidligere regnskapsår. 

* Oppskriving av eierandeler i Sjåk Medieutvikling AS til virkelig verdi, samt gevinst ved nedsalg i Dølen AS.

Note 20. Lønn, godtgjørelser og lån  

2011 2010

Lønn Bonus* Pensjon
Annen godt-

gjørelse Sum Lønn Bonus* Pensjon
Annen godt-

gjørelse Sum

Konsernsjef�Per�Axel�Koch 2�419�� 431�� 1�629�� 215�� 4 694  2�371�� 0�� 1�218�� 273�� 3 862  

Adm�dir�Adresseavisen�
Gruppen,�Tove�Nedreberg

1�814�� 289�� 234�� 333�� 2 670  1�751�� 0�� 195�� 319�� 2 265  

Sjefredaktør�Adresseavisen,�
Arne�Blix

1�827�� 289�� 1�264�� 302�� 3 682  1�761�� 0�� 1�050�� 336�� 3 147  

Adm.�dir�Harstad�Tidende�
Gruppen,�Rolf�Erstad

1�311�� 156�� 345�� 196�� 2 008  1�262�� 0�� 138�� 142�� 1 543  

Adm.�dir�Polaris�Trykk,�
Steinar�Bakken

1�505�� 233�� 379�� 270�� 2 387  1�243�� 0�� 143�� 265�� 1 651  

Adm.�dir�Polaris�Media�Nord-
vestlandet,�Harald�Rise�

1�457�� 225�� 169�� 244�� 2 095  1�288�� 0�� 160�� 266�� 1 714  

CFO�og�prosjektdirektør,��
Per�Olav�Monseth

1�607�� 254�� 124�� 199�� 2 184  1�404�� 0�� 94�� 142�� 1 639  

Ytelser til ledende ansatte 
I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

Note 19. Finansinntekter og kostnader

2011 2010

Mottatt�aksjeutbytte 1�285�� 492��

Andre�finansinntekter 2�528�� 4�790��

Andre�renteinntekter 0�� 1�352��

Gevinster�* 10�019�� 0��

Agiogevinster,�kontantrabatter�m.m 403�� 0��

Sum annen finansinntekt 14 235  6 635  

Agiotap 133�� 82��

Nedskriving�aksjer 6�� 2��

Andre�finanskostnader 1�047�� 5�765��

Sum annen finanskostnad 1 186  5 849  

2011 2010

Lønn�og�feriepenger 663�562 647�555

Arbeidsgiveravgift 88�517 76�636

Pensjonskostnader 44�390 22�781

Andre�personalkostnader 27�969 30�316

Sum 824 441 777 287

Gjennomsnittlig�antall�årsverk 1�031 1�040
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Note 20. forts. 

2011 2010

Styre

Styreleder�Kaare�Gisvold� 325 325

Styrets�nestleder�Marit�Arnstad 170 183

Styremedlem�Bente�Sollid 140 100

Styremedlem�Stig�Sivertsen 140 68

Styremedlem�Kristine�Landmark 73 0

Styremedlem�Liselott�Kilaas 68 165

Styremedlem�Terje�Roll�Danielsen 68 140

Styremedlem�Frode�Nordseth* 104 68

Styremedlem�Lennart�Foss 0 0

Styremedlem�Lars�Svensson 0 0

Styremedlem�Trond�Berger 0 0

Styremedlem�Bente�Rathe 0 0

Styremedlem�ansattrepresentant�Terje�Eidsvåg 140�� 135��

Styremedlem�ansattrepresentant�Bjørn�Sletvold 140�� 135��

Styremedlem�ansattrepresentant�Gudrun�Gulldahl 24�� 68��

Varamedlem�ansattrepresentant�Merete�Holand 60 0

Varamedlem�ansattrepresentant�Lajla�Ellingsen 15 0

Varamedlem�Erik�Hagen 128 71

Varamedlem�Anne�Britt�Bekken 33 73

Varamedlem�Jørgen�Herman�Vogt 8 0

Varamedlem�Svend�Lund 0 0

Varamedlem�Bente�Sollid�Storehaug 0 0

Valgkomite

Leder�valgkomiteen�Berit�Rian 40 50

Medlem�valgkomiteen�Elbjørg�Standal 20 30

Medlem�valgkomiteen�Eyvind�Stav 15 25

Medlem�valgkomiteen�Roar�Arntzen 0 0

Totalt 1 708 1 634

*   Konsernet har mottatt faktura på styrehonorar fra Media Norge AS.
For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonskomite. 

Note 20. forts. 

Utbetalt styrehonorar

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, 
og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning for 
lønn over 12 G. Det er for konsernsjef i Polaris Media ASA og sjefs-
redaktør i Adresseavisen AS avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 
66% og 33% av lønn utover 12 G. Polaris Media ASA og konsernsjef 
Per Axel Koch samt Adresseavisen og sjefsredaktør Arne Blix har 
en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år.  
Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal 
reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeids givere, inntekt 
som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra 

pensjonsordninger i ansettelsesforhold og folke trygd overstiger 
pensjonsgrunnlaget. Konsernsjefen har opptjent rett til førtids-
pensjon dersom han skulle slutte i Polaris Media ASA før fylte 60 år, 
mens sjefredaktør i Adresseavisen har krav på en forholdsmessig  
andel av førtidspensjon hvis han slutter i Adresseavisen før fylte  
60 år. Pensjonsgrunnlaget ved slik fra tredelse er lønn ved tidspunktet 
for fratredelse med tillegg for generell lønnsregulering i Polaris  
Media frem til pensjonsalder. Førtidspensjon skal reguleres med 
den generelle lønnsregulering i Polaris Media og Adresseavisen mens 
tilleggspensjon skal G-reguleres så lenge ytelsene løper. 
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Note 20. forts.  

Redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2011
Redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2011

Lederlønnspolitikken som ble ført i 2011 har fulgt de hovedprinsipper og retningslinjer som ble  
fremlagt for generalforsamlingen i Polaris Media ASA den 26. mai 2011. 

Hovedprinsipper i disse retningslinjene
Lønn og andre godtgjørelser til de ledende ansatte skal bygge på inngåtte arbeidsavtaler og de  
prinsipper som har vært anvendt de senere år.

Hovedprinsippene kan oppsummeres slik:
Det ledende prinsipp er at lønn og andre godtgjørelser for konsernets ledelse skal være konkurranse dyktig 
og sikre at Polaris Media ASA kan tiltrekke seg og beholde dyktige personer. Lederlønns politikken 
skal gjenspeile at verdien av nøkkelpersoner er høy.

Den enkelte ledende ansattes samlede godtgjørelse skal være konkurransedyktig og reflektere den 
enkeltes ansvarsområde og utførelse av arbeidet.

Retningslinjer for Polaris Media ASAs lederlønnspolitikk for 2011
Polaris Media ASAs lederlønnspolitikk for 2011 følger de samme hovedprinsipper som for 2010.

Lønn og annen godtgjørelse skal bestå av en kombinasjon av fast lønn og variable godtgjørelser.

Variable godtgjørelser består av:
-   Naturalytelser som fremgår av inngåtte arbeidsavtaler. Dette kan gjelde bl.a. bilordning, telefonhold, 

TV-lisens, kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter. 
-   Prestasjonslønn (bonus) er for konsernsjef maksimert til summen av tre månedslønner. Herav er 50 % 

knyttet til resultatoppnåelse og 50 % knyttet til styrets diskresjonære vurdering av oppnådde  
resultater i 2011 (kvalitativt). For øvrige ledende ansatte utgjør maksimal bonus to månedslønninger.

-   Konsernsjef i Polaris Media ASA og sjefredaktør i Adresseavisen AS har kollektive og individuelle 
pensjonsordninger som fremgår av inngåtte arbeidsavtaler. Det er avtalt tilleggspensjon på henholds-
vis 66 % for konsern sjef  i Polaris Media ASA og 33 % for sjefredaktør i Adresseavisen av lønn utover  
12 G. Det er avtalt anledning til å gå av med førtidspensjon ved 60 år med  70 % av lønn.

-   Alle ansatte foruten konsernsjef i Polaris Media ASA har en innskuddsbasert pensjonsordning på 12 % 
av lønn over 12 G.

-   Konsernsjef i Polaris Media ASA og sjefsredaktør i Adresseavisen AS har etterlønnsordning hvor 
lønns betingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet 
avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen.

Konsernet har ikke opsjonsordninger.

Retningslinjene vil bli fremlagt for rådgivende avstemming ved generalforsamlingen i mai 2012.
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Note 20. forts.  

Deloitte er revisor for alle selskaper med unntak av selskap som er kjøpt opp i løpet av året.  
Oppstillingen ovenfor inkluderer også kostnader som er balanseført i henhold til IFRS 3.  
     
Deloitte Advokatfirma AS, som er samarbeidende selskap med Deloitte AS, har levert tjenester til kon-
sernet for 236 (10) i 2011.        

Kostnader til revisor er fordelt som følger: 2011� 2010�

Deloitte Øvrige Deloitte Øvrige

Lovpålagt�revisjon 1�510�� 47�� 1�762�� 714��

Andre�attestasjonstjenester 151�� 0�� 99�� 31��

Skatterådgivning 10�� 0�� 0�� 17��

Andre�tjenester�utenfor�revisjonen 2�262�� 4�� 727�� 203��

Sum 3 933  51  2 588  965  

Revisor
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Navn: Antall�aksjer Prosent

SHB�STOCKHOLM�CLIENT��C/O�HANDELSBANKEN�AS 10�628�000�� 21,74�%

SPAREBANK�1�SMN��VPS 9�198�684�� 18,81�%

MUST�INVEST�AS�� 7�188�764�� 14,70�%

DnB�NOR�MARKETS,�AKS�� 3�651�236�� 7,47�%

NWT�MEDIA�AS�� 3�525�000�� 7,21�%

SCHIBSTED�ASA�� 3�471�716�� 7,10�%

SPAREBANKEN�MIDT-NORGE�INVEST�AS 2�265�824�� 4,63�%

ASKER�OG�BÆRUMS�BUDSTIKKE��ASA 931�106�� 1,90�%

GYLDENDAL�ASA�� 924�000�� 1,89�%

HARSTAD�SPAREBANK�� 823�936�� 1,69�%

SOFELL�AS 744�062�� 1,52�%

TOTALT TOPP 11 43 352 328  88,66 %

ØVRIGE�AKSJER 5�545�090�� 11,34�%

SUM 48 897 418 100,00 %

Antall�aksjer

Styret:

Kaare�M.�Gisvold 79�618

Marit�Arnstad 0

Trond�Berger 0

Ulf�Lennart�Foss 0

Lars�Svensson 0

Bente�Rathe 0

Kristine�Landmark 0

Stig�Eide�Sivertsen 0

Bjørn�Sletvold 0

Gudrun�Gulldahl 0

Terje�Eidsvåg 0

Ledende ansatte:

Per�Axel�Koch 136�994

Tove�Nedreberg 13�794

Arne�Blix 1�540

Steinar�Bakken 0

Rolf�A.�Erstad 0

Per�Olav�Monseth 0

Harald�H.�Rise 0

Medlemmer av styret og ledende ansatte eide følgende antall aksjer i Polaris Media ASA  
per 31.12.11: 

Aksjeposten til Stockholm Client c/o Handelsbanken er en nomineekonto for eierpostene til hhv. 
 
Helsingborg Dagblad AB (7,21%) og Norrkøpings Tidningar AB (14,42%).

Morselskapet har per 31.12.11 en aksjekapital på kr 48 897 418 fordelt på 48 897 418 antall  
aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier per 31.12.11 ingen egne aksjer.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om  
redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som 
er representert på generalforsamlingen. 

Resultat per aksje i 2011 er kr 2,29 For 2010 ble resultat per aksje kr 1,47. Foreslått utbytte i  
morselskapet Polaris Media ASA for 2011 er kr 1,75 pr aksje, tilsammen kr  85,5 mill.

Følgende eier mer enn 1 prosent av selskapets aksjekapital per 31.12.11:

Note 21. Aksjonærforhold
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Note 22. Nærstående parter

Som nærstående part betraktes også  tilknyttede selskapene og felleskontrollert virksomhet, se note 
10. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med Media Norge Salg AS, FINN.no AS og de felles kontrollerte 
virksomhetene Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og MediaNor AS. Sparebank 1 SMN er største aksjonær 
i Polaris Media ASA og også konsernets hovedbankforbindelse. Konsernsjef i Polaris Media er styre-
formann i Sparebank 1 SMN. Alle avtaler og transaksjoner mellom SMN og Polaris Media skjer på  
normale forretningsmessige prinsipper og konsernsjef deltar ikke beslutninger hvor SMN er part.
Transaksjoner med øvrige selskaper er av uvesentlig karakter. 

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i Polaris Media. Dette er hoved sakelig 
trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, 
husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 
Transaksjoner med nærstående parter følger ordinære betingelser og vilkår fastsatt i kredittpolicy 
for konsernet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har ikke lån til  
tilknyttede selskaper, men har pr. 31. desember 2011 et lån på NOK 21,5 mill. (50% er inkludert i  
konsernregnskapet på grunn av regnskapsføring etter bruttometode) til felleskontrollert virksomhet, 
Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.  

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter.  For ytelser 
til ledelsen, se note 20.  

*   Avviklet ved utgangen av 2010.
** Sovende

2011 2010

FINN.no

Inntekter�-�nærstående�part 19�119�� 18�046

Kostnader�-�nærstående�part 7�270�� 4�307

Fordring�-�nærstående�part 354�� 124

Gjeld�-�nærstående�part 853�� 719

Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS

Inntekter�-�nærstående�part 2�605 8�361

Kostnader�-�nærstående�part 19�606 17�486

Fordring�-�nærstående�part 24�959 29�378

Gjeld�-�nærstående�part 1�546 2�404

Sparbank1 SMN

Inntekter�-�nærstående�part 24�088 9�702

Kostnader�-�nærstående�part 51�723 38�028

Fordring�-�nærstående�part 0 0

Gjeld�-�nærstående�part 480�605 516�542

MediaNor AS **

Inntekter�-�nærstående�part 0 5�270

Kostnader�-�nærstående�part 0 17

Fordring�-�nærstående�part 0 5�625

Gjeld�-�nærstående�part 0 0

Media Norge Salg AS *

Inntekter�-�nærstående�part 0 80�861

Kostnader�-�nærstående�part 0 8�776

Fordring�-�nærstående�part 0 9�700

Gjeld�-�nærstående�part 0 859
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Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter oppdeling i IAS 39

Note 23. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser 

2011 �N
ot

e

Ve
rd

se
tt

el
se

sn
iv

å

Fi
na

ns
ie

lle
�in

st
ur

m
en

te
r�

ti
lg

je
ng

el
ig

�fo
r�s

al
g

Fi
na

ns
ie

lle
�in

st
ru

m
en

te
r�

ti
l�v

ir
ke

lig
�v

er
di

�fø
r�o

ve
r�

to
ta

lr
es

ul
ta

te
t

Fi
na

ns
ie

ll�
gj

el
d�

m
ål

t�t
il�

am
or

ti
se

rt
�k

os
t

U
tl

ån
�o

g�
fo

rd
ri

ng
er

Fi
na

ns
ie

ll�
gj

el
d�

m
ål

t�t
il�

am
or

ti
se

rt
�k

os
t

Ik
ke

�fi
na

ns
ie

lle
�in

st
ru

-
m

en
te

r

Su
m

Anleggsmidler

Immatrielle�eiendeler 7 0 0 0 0 0 0 779�022�� 779 022  

Varige�driftsmidler 7 0 0 0 0 0 0 522�034�� 522 034  

Finansielle�anleggsmidler

Investeringer�i�tilknyttede�selskaper 9 0 0 0 0 0 0 128�521�� 128 521  

Lån�til�felleskontrollert�virksomhet 10 0 0 0 0 10�750�� 0 0 10 750  

Pensjonsmidler 6 0 0 0 0 0 0 81�287�� 81 287  

Investeringer�i�aksjer�og�andler 11 1,3 23�642�� 4�722�� 0 0 0 0 28 364  

Andre�langsiktige�fordringer 10 0 0 0 0 4�758�� 0 0 4 758  

Omløpsmidler

Varer 0 0 0 0 0 0 12�789�� 12 789  

Fordringer 8,1 0 0 0 0 214�056�� 0 0 214 056  

Bankinnskudd 12 0 0 0 0 197�396�� 0 0 197 396  

Sum eiendeler 0 23 642 4 722 0 426 960 0 1 523 653 1 978 976  

Avsetninger�til�forpliktelser 6,18 0 0 0 0 0 0 253�569�� 253 569  

Langsiktig�rentebærende�gjeld 12,13 2 0 6�758 0 0 470�185�� 0 476 943  

Kortsiktig�rentebærende�gjeld 12,13 0 0 0 0 0 82�229�� 0 82 229  

Leverandørgjeld 13 0 0 0 0 0 104�473�� 0 104 473  

Betalbar�skatt 18 0 0 0 0 0 0 24�163�� 24 163  

Annen�kortsiktig�gjeld 17 0 0 0 0 0 279�034�� 0 279 034  

Sum gjeld 0 0 6 758 0 0 935 921 277 732 1 220 411  

Nivå�1�(Observerbare�ujusterte�priser�i�et�aktivt�marked) -2 036

Nivå�2�(Andre�teknikker�hvor�all�input�har�signifikant�effekt�på�virkelig�verdi�er�observerbar,�direkte�eller�indirekte)

Nivå�3�(Andre�teknikker�med�input�som�har�signifikant�effekt�på�virkelig�verdi�som�ikke�er�basert�på�observerbare�markedsdata) 23 642
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Note 23. forts. 
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Anleggsmidler

Immatrielle�eiendeler 7 0 0 0 0 0 0 753�333�� 753 333  

Varige�driftsmidler 7 0 0 0 0 0 0 566�660�� 566 660  

Finansielle�anleggsmidler

Investeringer�i�tilknyttede�selskaper 9 0 0 0 0 0 0 119�379�� 119 379  

Lån�til�felleskontrollert�virksomhet 10 0 0 0 0 10�750�� 0 0 10 750  

Pensjonsmidler 6 0 0 0 0 0 0 66�895�� 66 895  

Investeringer�i�aksjer�og�andler 11 1,3 22�201�� 6�497�� 0 0 0 0 28 698  

Andre�langsiktige�fordringer 10 0 0 0 0 13�859�� 0 0 13 859  

Omløpsmidler

Varer 0 0 0 0 0 0 15�760�� 15 760  

Fordringer 8,1 0 0 0 0 207�004�� 0 0 207 004  

Bankinnskudd 12 0 0 0 0 206�445�� 0 0 206 445  

Eiendeler�holdt�for�salg 3 0 77�855�� 0 0 0 0 0 77 855  

Sum eiendeler 100 056  6 497    438 058    1 522 027  2 066 638  

Avsetninger�til�forpliktelser 6,18 0 0 0 0 0 0 256�393�� 256 393  

Langsiktig�rentebærende�gjeld 12,13 2 0 3�655�� 0 0 546�419�� 0 550 074  

Kortsiktig�rentebærende�gjeld 12,13 0 0 0 0 0 65�061�� 0 65 061  

Leverandørgjeld 13 0 0 0 0 0 93�997�� 0 93 997  

Betalbar�skatt 18 0 0 0 0 0 0 20�381�� 20 381  

Annen�kortsiktig�gjeld 17 0 0 0 0 0 317�209�� 0 317 209  

Forpliktelser�knyttet�til�eiendeler�holdt�for�salg 0 0 0 0 0 39�920�� 0 39 920  

Sum gjeld 0 0 3 655 0 0 1 062 606 0 1 343 035  

Nivå�1�(Observerbare�ujusterte�priser�i�et�aktiv�marked) 2 842  

Nivå�2�(Andre�teknikker�hvor�all�input�har�signifikant�effekt�på�virkelig�verdi�er�observerbar,�direkte�eller�indirekte) 0  

Nivå�3�(Andre�teknikker�med�input�som�har�signifikant�effekt�på�virkelig�verdi�som�ikke�er�basert�på�observerbare�markedsdata) 100 056  
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Påvirkning på resultat / egenkapital i selskapet 2011: +�1�%-poeng -�1�%-poeng

En�endring�i�renten�på�+/-�1%�prosent�vil�gi�følgende�effekter:

Resultat -141 141

Egenkapital 3490 -3�490

Påvirkning på resultat/egenkapital i konsernet 2010:

En�endring�i�renten�på�+/11%�prosent�vil�gi�følgende�effekter:

Resultat -168 168

Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, ned betaling 
av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Mindre beløp er avsatt til langsiktige aksjeplasseringer, 
mens øvrig fri likviditet risikofritt er plassert i bank. 

Det er også et ønske å sikre og opprettholde sterk kredittrating for konsernet, og være i en posisjon 
med finansiell handlekraft for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette 
øke verdien til aksjonærene. 

Konsernet vurderer regelmessig kapitalstrukturen og valgte risikoprofil. Konsernet har over tid hatt 
en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Gjennom strategiske satsinger kan dette  
endres ved å ta opp langsiktige lån, kjøpe tilbake egne aksjer eller regulere utbytteutbetalinger.  
Kjøpet av Edda Medias medievirksomhet på Nordvestlandet i 2009 representerte en slik endring.  
I forbindelse med kjøpet ble konsernets rentebærende langsiktige gjeld økt og egenkapitalen  
redusert, men kjøpet var i tråd med konsernets strategi om langsiktighet og utvikling av kjernevirksomheten

Finansiell markedsrisiko
Konsernets finansielle eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i  valuta  
eller andre markedsfaktorer.

Renterisiko
Renterisikoen er risikoen for at verdien på lån og plasseringer endrer seg når markedsrenten  
endrer seg. Konsernets risiko er primært knyttet til langsiktig lån med flytende rente. For å styre konsernets 
renterisiko er det inngått rentebytteavtaler som reduserer risikoen og øker forutsigbarheten. Ved  
årsskiftet er 62% (57%) av rentebærende gjeld sikret med fastrente. Se note 13. Rentebytteavtalene 
er definert som kontantstrømsikring etter IAS 39. Nedenfor følger en analyse på hvordan konsernets 
resultater blir påvirket av variasjoner i rente. Konsernets finansielle eiendeler og forpliktelser er i  
meget liten grad påvirket eksponert for endringer i valuta eller andre markedsfaktorer.

Note 24. Kapitalstyring og finansiell risikostyring   
 

    

2011 2010

Rentebærende�langsiktig�gjeld 476�943�� 550�074��

Rentebærende�kortsiktig�gjeld 80�212�� 60�310��

Annen�kortsiktig�gjeld 409�686�� 436�338��

Sum gjeld 966 841  1 046 722  

Langsiktige�fordringer 15�508�� 24�609��

Kortsiktige�fordringer 214�056�� 207�004��

Likvider 197�396�� 206�445��

Netto gjeld 539 881  608 664  

�����herav�netto�rentebærende�gjeld 359�755�� 411�400��

Totalkapital 1�978�978�� 2�066�638��

Netto gjeldsgrad 27,3 % 29,5 %
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Som mediebedrift driver konsernet kontinuerlig med produktutvikling. Bedriften er i stor grad  
kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for dagens ferskvare 
i form av avis-, TV-, radio- eller nettprodukter. Dette krever på mange områder stadig kreative prosesser 
og kontinuerlig produktutvikling (eksplisitt forskning utøves ikke). Disse aktivitetene inngår som et 
naturlig element til driften og er i all hovedsak kostnadsført. Morselskapet Polaris Media ASA driver 
ikke med utviklingsaktiviteter. Dette gjøres i datterselskapene, da i hovedsak Adresseavisen AS og 
HTG Multimedia 

* Inneholder kun utgifter som direkte relaterer seg til definerte prosjekt, og annen løpende produkt-
utvikling  anses som direkte relatert til driften, og inkluderes ikke her.

Systemmessig utvikling og utvikling som anses å ha en en verdi utover ett år aktiveres. Adresseavisen AS 
har også en del systemmessig tilpasninger som relaterer seg til ordinær drift, dette aktiveres ikke.  
Det forventes at fremtidig inntjening av pågående utvikling vil motsvare medgåtte utgifter.

Note 25.  Forskning og utvikling

2011 2010

Kostnadsførte�utgifter�til�utvikling�* 7�088 4�429

2011 2010

Aktiverte�utgifter�knyttet�til�utvikling:�

Selvbetjeningsløsning�annonsekunder 2�356 620

Videreutvikling�abonnementssystem 1�102 0

Utvikling�nettplattform,�Escenic 2�232 0

Nytt�redaksjonelt�system 0 999

E-budbok� 0 1�576

Videreutvikling�ALDA,�opplags-�og�annonsesystem 164 537

Videreutvikling�nettplattform 0 562

Annen�utvikling 710 332

SUM 6 564 4 626

Kredittrisiko
Konsernet har lave resultatførte tap knyttet til kundefordringer. Se note noe 8 andre fordringer. Det 
er begrenset kredittrisiko knyttet til konsernet opplagsinnekter ettersom abbonementer  
betales på forskuddsvis. Balanseført verdi av konsernets finansielle eiendeler representerer  
maksimal krediteksponering og fremgår av note 23

Likviditetsrisiko
Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av langsiktige lån samt en trekkfasilitet på  
80 mill kroner. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  inkludert andel av  
kontantbeholdning i felleskontrollerte virksomheter på 197. Likvidene tilsvarer 9,9% av  
selskapets eiendeler.

Note 24. forts.    
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2011:
Oppkjøp av Skjåk Medieutvikling AS, Dombås Informasjonssenter AS, Vigga og Avisa Romsdal AS 
Se note 5 for nærmere detaljer

2010:
Oppkjøp av Vesteraalens Avis
Harstad Tidende Gruppen har i 2010 kjøpt 100% av aksjene i Vesteraalens Avis. Vesteraalens Avis er  
definert som et datterselskap, og selskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet fra 1. mai 2010.

Oppkjøp av Sortlandsavisa
Harstad Tidende Gruppen har i 2010 kjøpt 80% av aksjene i Sortlandsavisa. Sortlandsavisa er definert 
som et datterselskap, og selskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet fra 1. mai 2010.

Videre oppkjøp i Altaposten (Nordavis)
Det er foretatt videre oppkjøp i Altaposten i løpet av 2010, og eierandelen ved utgangen av året er 78%.

Oppkjøp i Trønder-Avisa
Polaris Media ASA kjøpte i juni 2010 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa. Aksjene er klassifisert som  
finansielle anleggsmidler, se note 11.

Oppstillingen nedenfor viser kjøpesum og virkelige verdier av eiendeler og forpliktelser som er  
tilført konsernet gjennom oppkjøp og fusjoner (konserntall etter IFRS):

Note 26.  Store enkelttransaksjoner og endring i konsernets sammensetning  
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Det er utarbeidet proforma resultattall per segment for 2011 og 2010 for lettere å kunne sammenligne  
resultater for konsernet mot tidligere perioder. Proforma regnskapsinformasjon er basert på en  
hypotetisk situasjon og representerer ikke faktisk konsoliderte regnskaper for Polaris Media konsern.

Det presiseres at det hefter større grad av usikkerhet knyttet til proforma regnskapsinformasjon  
sammenlignet med faktisk rapportert  regnskapsinformasjon. Proforma finansiell informasjon er  
basert på vurderinger og forutsetninger foretatt av ledelsen, som  ikke nødvendigvis ville ha vært de 
samme dersom transaksjonene hadde funnet sted på et tidligere tidspunkt. Proforma regnskaps-
informasjon er ikke revidert og er utarbeidet utelukkende for veiledende formål.
      

* Proformaeffekt EBITDA utgjør 1 668 mot faktisk 2010 (225 588 - 1 668 = 223 920). Se også note 28.

Note 27. Proformatall

*

Proformatall 2011 2010

Adresseavisen Gruppen Faktisk Proforma

Driftsinntekter 822�668�� 787�780��

EBITDA�før�engangseffekter 82�409�� 68�380��

Driftsresultat 61�066�� 48�887��

Resultat�før�skattekostnad 105�214�� 80�443��

Harstad Tidende Gruppen Faktisk Proforma

Driftsinntekter 262�946�� 265�906��

EBITDA�før�engangseffekter 11�083�� 13�712��

Driftsresultat 853�� 5�205��

Resultat�før�skattekostnad 8�402�� 9�695��

Polaris Media Nordvestlandet Faktisk Proforma

Driftsinntekter 416�121�� 408�714��

EBITDA�før�engangseffekter 38�872�� 41�027��

Driftsresultat 25�934�� 39�255��

Resultat�før�skattekostnad 21�473�� 29�837��

Polaris Trykk Faktisk Faktisk

Driftsinntekter 588�922�� 526�061��

EBITDA�før�engangseffekter 126�418�� 120�541��

Driftsresultat 71�215�� 64�806��

Resultat�før�skattekostnad 69�453�� 52�376��

Polaris Media konsern Faktisk Proforma

Driftsinntekter 1�846�840�� 1�759�851��

EBITDA�før�engangseffekter 232�400�� ��225�588

Driftsresultat 115�930�� 101�897��

Resultat�før�skattekostnad 139�546�� 101�909��

*
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2011 2010

Salgsinntekt 1�846�840 1�812�933

Sum driftsinntekter 1 846 840 1 812 933

Varekostnad 306�721 321�723

Lønnskostnad 824�441 796�178

Annen�driftskostnad 483�278 471�112

Sum driftskostnader 1 614 439 1 589 013

Driftsresultat (EBITDA) før spesielle hendelser 232 400  223 920  

*Spesielle�hendelser 7�114�� -15�891

Driftsresultat (EBITDA) inkl. spesielle hendelser 225 286  239 811  

Avskrivninger 109�356�� 111�553��

Driftsresultat EBITA 115 930  128 258  

Nedskrivinger 0 27�997��

Driftsresultat (EBIT) ihht. årsrapport 115 930  100 261  

���

* Spesielle hendelser

Avkortning�AFP 0�� -24�391

Estimatavvik 0�� 5�500��

MVA-avsetning 0�� 3�000��

Omstillingskostnader 0 0��

Oppkjøpskostnader�Edda�Media 7�114 ��0

Sum spesielle hendelser 7 114 -15 891

Note 28. Driftsresultat korrigert for spesielle hendelser

Flere av de lokalavisene i konsernet mottar produksjonstilskudd (pressestøtte) i henhold til 
"Forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser". Forskriften angir en rekke vilkår for å motta  
pressestøtten, og disse er oppfylt. Pressestøtten inntektsføres under andre driftsinntekter.  
    

Note 29. Pressestøtte 
 

2011 2010

Mottatt�pressestøtte 20�678�� 16�788��
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Konsernet har mottatt et varsel om endringen av ligningen for 2008 og 2009 vedrørende fradrag for 
kostnader ved etablering av Polaris Media samt erverv av virksomhetene på Nordvestlandet.  Polaris 
Media vil bestride dette og har etter en vurdering ikke funnet grunnlag for å foreta noen avsetning i 
regnskapet. Maksimal eksponering knyttet til saken er 5,6 mill. 

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det  
fremlagte regnskap.

Note 30. Betingede utfall 

Note 31. Hendelser etter balansedagen   
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Årsregnskap
Polaris Media ASA 2011 

Resultatregnskap

1. januar - 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010

Annen�driftsinntekt 19�632 12�197

Sum driftsinntekter 19 632 12 197

Lønnskostnad 2 35�796 23�749

Avskrivning�på�varige�driftsmidler�og�immaterielle�eiendeler 3 1�593 206

Annen�driftskostnad 25�799 19�844

Sum driftskostnader 63 189 43 799

Driftsresultat -43 556 -31 602

Finansinntekter og finanskostnader

Inntekt�på�investering�i�datterselskap�og�tilknyttet�selskap 4 127�472 107�922

Annen�renteinntekt 1�851 492

Renteinntekt�fra�foretak�i�samme�konsern 17�601 27�452

Annen�finansinntekt 182 0

Rentekostnad�til�foretak�i�samme�konsern 0 -1�150

Annen�rentekostnad -42�962 -34�993

Annen�finanskostnad -456 -4�478

Netto finansresultat 103 688 95 246

Årsresultat før skattekostnad 60 131 63 644

Skattekostnad� 12 -19�082 15�607

Årsresultat 79 214 48 036

Overføringer

Avsatt�til�fond�for�vurderingsforskjeller 49�198 130�863

Overført�fra�annen�egenkapital -55�554 -156�173

Foreslått�utbytte 85�570 73�346

Sum  overføringer 8 79 214 48 036
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Eiendeler Note 2011 2010

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler:  

Utsatt�skattefordel 12 �5�822�  4 939 

Sum immaterielle eiendeler  5 822  4 939 

Varige driftsmidler

Driftsløsøre,�inventar,�verktøy,�kontormaskiner�og�lignende 3 �8�447� �3�327�

Sum varige driftsmidler  8 447  3 327 

Finansielle anleggsmidler

Investering�i�datterselskap 4,13 �1�041�401�  988 730 

Lån�til�foretak�i�samme�konsern 6,11,13 �467�583�  566 580 

Investeringer�i�aksjer�og�andeler 5 �18�254�  17 836 

Pensjonsmidler 9 �3�429� �3�429�

Andre�fordringer 2,6 �836� �10�458�

Sum finansielle anleggsmidler  1 531 504  1 587 033 

Sum anleggsmidler  1 545 773  1 595 299 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 11 �1�896� �5�691�

Andre�fordringer �3�898� �1�184�

Kortsiktige�fordringer�konsernselskaper 11,13 �107�926� �76�672�

Sum fordringer  113 721  83 547 

Sum omløpsmidler  113 721  83 547 

Sum eiendeler  1 659 494  1 678 846 

Balanse pr 31. desember
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Egenkapital og gjeld Note 2011 2010

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital�(�48.897.418�aksjer�á�kr�1�) 7 �48�897� �48�897�

Overkursfond �256�383� �256�383�

Sum innskutt egenkapital  305 280  305 280 

Opptjent egenkapital

Fond�for�vurderingsforskjeller �246�951�  197 752 

Annen�egenkapital �15�882� �75�821�

Sum opptjent egenkapital  262 833  273 573 

Sum egenkapital 8  568 113  578 853 

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 9 �27�073� �25�451�

Sum avsetninger for forpliktelser  27 073  25 451 

Annen langsiktig gjeld

Gjeld�til�kredittinstitusjoner 10,13 �478�874� �514�355�

Sum annen langsiktig gjeld  478 874  514 355 

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig�gjeld�konsernselskap 11 �4�843�  58 490 

Gjeld�til�kredittinstitusjoner 13 �468�367�  404 016 

Leverandørgjeld 11 �14�004� �2�082�

Betalbar�skatt 12 �2�342� �7�907�

Skyldige�offentlige�avgifter �1�939� �1�496�

Foreslått�utbytte 8 �85�570� �73�360�

Annen�kortsiktig�gjeld �8�370� �12�836�

Sum kortsiktig gjeld  585 435  560 186 

Sum gjeld  1 091 381  1 099 993 

Sum egenkapital og gjeld  1 659 494  1 678 846 

Balanse pr 31. desember

Trondheim, 26. mars 2012
 

I styret for Polaris Media ASA

PER AXEL KOCH
konsernsjef

KAARE M. GISVOLD
styreleder

MARIT ARNSTAD
nestleder

TROND BERGER
styremedlem

BENTE RATHE 
styremedlem 

LARS SVENSSON
styremedlem

STIG EIDE SIVERTSEN
styremedlem

LENNART FOSS 
styremedlem

KRISTINE LANDMARK
styremedlem

BjØRN SLETVOLD
styremedlem

TERjE EIDSVÅG
styremedlem

GUDRUN GULLDAHL
styremedlem
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2011 2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter:

Årsresultat�før�skattekostnad 60�131 63�644

Resultatandel�datterselskaper -127�472 -107�922

Periodens�betalte�skatt -7�907 0

Ordinære�avskrivninger 1�593 206

Pensjonskostnad�uten�kontanteffekt 1�621 2�184

Endring�i�kundefordringer 3�795 -5�519

Endring�i��leverandørgjeld 11�922 540

Endringer�i�konsernmellomværender 98�996 329�043

Endring�i�andre�omløpsmidler�og�andre�gjeldsposter 2�885 -6�649

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 45 566 275 527

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:

Utbetalinger�ved�kjøp�av�varige�driftsmidler -6�713 -3�028

Utbetalinger�ved�kjøp�av�finansielle�anleggsmidler -418 -17�836

Gjeldskonvertering�investeringer�i�finansielle�anleggsmidler 0 -347�367

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -7 131 -368 231

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

Utbetalinger�ved�nedbetaling�av�langsiktig�gjeld -35�482 -57�998

Utbetalinger�av�utbytte -73�360 -48�897

Innbetaling�av�konsernbidrag 64�546 100�065

Utbetaling�av�konsernbidrag -58�490 -112�286

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -102 785 -119 116

Netto�endring�i�bankinnskudd,�kontanter�og�lignende -64�351 -211�820

Beholdning�av�bankinnskudd,�kontanter�og�lignende�pr�01.01. -404�016 -192�196

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. -468 367 -404 016

Kontantstrømoppstilling



132�

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998  
og god regnskapsskikk i Norge.      
  
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende  
kriterier lagt til grunn.      
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjen-
vinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
beløp.  

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap 
 Investeringer i datterselskaper vurderes etter egenkapitalmetoden. 
Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatene etter skatt 
i de selskapene hvor man har investert med fradrag for interne  
gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at 
kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanse-
ført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under 
finansposter. 

 Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler 
 Aksjer i selskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er 
vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt 
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt 

 Inntekter 
 Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på veder-
lag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet  
utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet. 

Fordringer       
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  
     
Bankinnskudd, kontanter og lignende    
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bank-
innskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere 
enn tre måneder fra anskaffelse.     
  

Pensjoner       
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. 
Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres   
    
Pensjoner        
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. 
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres 
forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens opptjenings-
formel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med 
mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opp-
tjeningsperioden. Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjons-
ordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær  
opptjening.       

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres 
over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 
10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 
(korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft 
som ikke er betinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultat-
regnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende  kraft 
som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden 
frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse.   
     
For opptjeningsbaserte uføreytelser som er en separat plan, vil  
effekten av eventuelle estimatavvik og planendringer resultatføres 
umiddelbart.        

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av  
pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt 
for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. 
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på 
balansedagen. Arbeidsgiveravgift  er inkludert i tallene, og er beregnet 
av netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor  
LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men 
som regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning da den ikke  
er målbar.       

Kostnader       
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som  
tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng  
mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønns-
messige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er 
angitt der det er aktuelt.      
 
Skatter       
 Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før 
skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egen-
kapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets 
direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt 
skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.  
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Ytelser til ledende personer

�2011 �Lønn� ��Bonus�
�Pensjons-�
�kostnader��

Annen
godtgjørelse Sum

Konsernsjef� �2�419� �431� �1�629� �215�  4 694 

CFO�og�prosjektdirektør �1�607� �254� �124� �199�  2 184 

�2010 �Lønn� ��Bonus�
�Pensjons-�
�kostnader��

Annen
godtgjørelse Sum

Konsernsjef� �2�371� �0��� �1�218� �273�  3 862 

CFO�og�prosjektdirektør �1�404� �0��� �94� �142�  1 639 

Lønnskostnad 2011 2010

�Lønn� �23�202� �19�476�

�Folketrygdavgift� �2�911� �2�158�

�Pensjonskostnader� �2�795� �1�875�

�Andre�ytelser� �6�889� �240�

 Sum  35 796  23 749 

Antall�årsverk�sysselsatt�i�regnskapsåret� �25� �24�

Note 2.  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm  
    

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef i Polaris Media ASA har en innskudds-
basert ordning for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef Per Axel Koch avtalt tilleggspensjon på 66 % av lønn utover 12 G.  Polaris Media 
ASA og konsernsjef har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre  
70 % av lønn frem til 67 år og reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig nærings inntekt og eventuelle 
utbetalinger fra pensjonsordninger i ansettelsesforhold og folketrygd overstiger lønnsgrunnlaget. Konsernsjef Per Axel Koch har opptjent 
rett til førtidspensjon dersom han skulle slutte i Polaris Media ASA før fylte 60. Pensjonsgrunnlaget ved slik fratredelse er lønn ved tids-
punktet for fratredelse med tillegg for generell lønnsregulering i Polaris Media frem til pensjonsalder. Førtidspensjon skal reguleres med 
den generelle lønnsregulering i Polaris Media  ASA mens tilleggspensjon skal G-reguleres så lenge ytelsene løper. 

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom  
arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen.
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2011 2010

Styre

Styreleder�Kaare�Gisvold� 325 325

Styrets�nestleder�Marit�Arnstad 170 183

Styremedlem�Bente�Sollid 140 100

Styremedlem�Stig�Sivertsen 140 68

Styremedlem�Kristine�Landmark 73 0

Styremedlem�Liselott�Kilaas 68 165

Styremedlem�Terje�Roll�Danielsen 68 140

Styremedlem�Frode�Nordseth* 104 68

Styremedlem�Lennart�Foss 0 0

Styremedlem�Lars�Svensson 0 0

Styremedlem�Trond�Berger 0 0

Styremedlem�Bente�Rathe 0 0

Styremedlem�ansattrepresentant�Terje�Eidsvåg 140�� 135��

Styremedlem�ansattrepresentant�Bjørn�Sletvold 140�� 135��

Styremedlem�ansattrepresentant�Gudrun�Gulldahl 24�� 68��

Varamedlem�ansattrepresentant�Merete�Holand 60 0

Varamedlem�ansattrepresentant�Lajla�Ellingsen 15 0

Varamedlem�Erik�Hagen 128 71

Varamedlem�Anne�Britt�Bekken 33 73

Varamedlem�Jørgen�Herman�Vogt 8 0

Varamedlem�Svend�Lund 0 0

Varamedlem�Bente�Sollid�Storehaug 0 0

Valgkomite

Leder�valgkomiteen�Berit�Rian 40 50

Medlem�valgkomiteen�Elbjørg�Standal 20 30

Medlem�valgkomiteen�Eyvind�Stav 15 25

Medlem�valgkomiteen�Roar�Arntzen 0 0

 Totalt   1 708  1 634 

*  Konsernet har mottatt faktura på styrehonorar fra Media Norge AS.

Note 2. forts. 

Utbetalt styrehonorar
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Note 2. forts. 

Note 3. Varige driftsmidler 

Revisor 
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:     

Lån �Sikkerhetsstillelse�

�Ansatte 0 �0���

�2011� �2010�

�Lovpålagt�revisjon� �215� �230�

�Andre�tjenester�utenfor�revisjon� �3�172� �1�036�

�Driftsløsøre,�
�inventar,�

�verktøy�o�l��

�Tilgang�kjøpte�driftsmidler� �6�713�

�Avgang� �0���

�Anskaffelseskost�31.12.11� �10�592�

�Akk.�avskrivninger�31.12.11� �2�145�

�Netto�akkumulerte�og�reverserte�nedskrivinger� �0���

�Akkumulerte��avskrivinger,�nedskivinger�og�reverserte�nedskrivninger�31.12.11 2�145

�Årets�avskrivninger� �1�593�

�Økonomisk�levetid� �3-5�år�

�Avskrivningsplan� �lineær�

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte   
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�Anskaffelseskostnad�(stiftelse)� �150� �125� �125� �525� �130�  1 055 

�Balanseført�egenk.�på�kjøpstidspkt.� �150� �125� �125� �525� �130�  1 055 

�Beregning�årets�resultatandel:�

�Andel�årets�resultat� �83�755� �1�582� �46�236� �5�416� �-9�517�  127 472 

�Tilbakeføring/reversering�negativ�verdi� ���0 �0 0 �0  0    0   

 Resultatandel  83 755  1 582  46 236  5 416 �-9�517�  127 472 

�Tilgang� �0��� �0��� �0��� �0 0 0

�Resultatandel� �83�755� �1�582� �46�236� �5�416� �-9�517�  127 472 

�Konsernbidrag� �-46�548� �2�380� �-23�532� �-2�718� �0���  -70 417 

�Kapitalforhøyelser� �0��� �0��� �0��� �0��� �0��� 0-   

�Andre�endringer�i�løpet�av�året� �-4�384� �0��� �0��� 0 �0���  -4 384 

�Tilbakeføring�negativ�verdi�-�mot�egenkapitalen� 0 0 0 0 0  0   

 Utgående balanse 31.12.11  301 745  210 658  362 388  87 465  79 145  1 041 401 

Note 4. Datterselskap

�2011� �2010�

Kundefordringer� �0��� �0���

Andre�fordringer� �836� �10�458�

Lån�til�foretak�i�samme�konsern� �467�583� �566�580�

Note 5. Investering i aksjer og andeler

Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

Anleggsmidler: �Eierandel� Balanseført�verdi�

�Trønder-Avisa�AS� 10,08�% �17�836�

�ProVenture�Seed�AS� 0,50�% �418�
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Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.11 består av følgende aksjeklasser: � � �

Antall Pålydende Bokført

A-aksjer� �48�897�418� �1� �48�897�418�

�Aksjer� �Eierandel�  Stemmeandel

�SHB�Stockholm�client�c/o�Handelsbanken�AS�*� �10�628�000� 21,74�% 21,74�%

�Sparebank�1�SMN�VPS� �9�198�684� 18,81�% 18,81�%

�Must�Invest�AS� �7�188�764� 14,70�% 14,70�%

�DnB�NOR�Markets� �3�651�236� 7,47�% 7,47�%

�NWT�Media�AS� �3�525�000� 7,21�% 7,21�%

�Schibsted�ASA� �3�471�716� 7,10�% 7,10�%

�Sparebanken�Midt-Norge�Invest�AS� �2�265�824� 4,63�% 4,63�%

�Asker�og�Bærum�Budstikke�ASA� �931�106� 1,90�% 1,90�%

�Gyldendal�ASA� �924�000� 1,89�% 1,89�%

�Harstad�Sparebank� �823�936� 1,69�% 1,69�%

�Sofell�AS� �744�062� 1,52�% 1,52�%

 Sum eiere med minst 1% eierandel  43 352 328 88,66 % 88,66 %

 Sum øvrige eiere  5 545 090 11,34 % 11,34 %

 Totalt antall aksjer  48 897 418 100 % 100 %

Eierstruktur 
 De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.11 var:   

Aksjeposten til Stockholm Client c/o handelsbanken er en nomineekonto for eierpostene til hhv.  
Helsingborg Dagblad AS (7,21%) og Norrkøpings Tidninger AB (14,42%)

 Aksjer eiet av medlemmer i styret og ledende ansatte  

Navn Verv� Antall�aksjer�

Kaare�M.�Gisvold��� �Styreleder�Polaris�Media�ASA�� � ��79�618��

Per�Axel�Koch Konsernsjef�Polaris�Media�ASA 136�994
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Note 9.  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser  

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjons ordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon, og har 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.       

Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A.    
  
Ytelsesbasert ordning er dekket i Adresseavisen Pensjonskasse. Alderspensjonen er 66% av   
pensjonsgrunnlaget til og med fylte 78 år, deretter 62%. Pensjonsalder er 67 år. Polaris Media ASA hadde 
ved årsslutt 25 ansatte i den kollektive ordningen.      

I tillegg har selskapet udekkede pensjons forpliktelser (usikret) og  tilleggspensjon for alle ansatte med lønn 
over 12G, se note 2  

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad:

2011 2010

Diskonteringsrente 3,20�% 4,40�%

Forventet�avkastning 4,60�% 5,60�%

Lønnsregulering 4,00�% 4,25�%

G-regulering 3,75�% 4,00�%

Aktuarmessige forutsetninger: 
Standard norsk tabellverk (K2005 og IR02) for dødelighet m.m. er benyttet for beregningen.  

Avgang for nådd pensjonsalder: 
2,0 % årlig for ansatte under 40 år 
0,0 % årlig for ansatte over 40 år 

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutset ninger per 
31. august 2011. Det er av vesentlighets hensyn ikke foretatt endringer i forutset ningene som følge av 
oppdatert veiledning publisert i januar 2012. Ved beregning av forpliktelsen er følgende  
forutsetninger lagt til grunn:      

Diskonteringsrente��������� 3,30�%

Forventet�avkastning������� 4,80�%

Lønnsregulering������������ 4,00�%

G-regulering�������������� 3,75�%

Regulering�av�pensjoner 0,50�%

Note 8. Egenkapital

 Innskutt egenkapital� �Aksjekapital� �Overkursfond�
�Annen�innskutt�

egenkapital�
 Sum innskutt 

egenkapital 

Egenkapital 01.01.11  48 897  256 383  0    305 280 

Årets endring i egenkapital: 

Mottatt/avgitt�konsernbidrag� �0��� �0��� �0���  0   

Egenkapital 31.12.11  48 897  256 383  0    305 280 

Opptjent egenkapital 
Fond�for�

�vurderingsforskjeller�
�Annen�

�egen�kapital�
 Sum opptjent 

egenkapital 

Egenkapital 1.1.11  197 752  75 821  273 573 

Årets endring i egenkapital: 

Kjøp/�salg�av�egne�aksjer� 0��� �0���  0   

Årets�resultat� �49�198� �30�016�  79 214 

Avsatt�utbytte� �0��� �-85�570�  -85 570 

Andre�endringer� �0��� �-4�383�  -4 383 

Egenkapital 31.12.11  246 950  15 883  262 833 
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2011 2010

Årets  pensjonskostnad er sammensatt slik:

Årets�pensjonsopptjening 1�276 609

Rentekostnad 269 280

Avkastning�på�pensjonsmidler -238 -243

Amortisering�av�estimeringstap�/�(gevinst) 17 -9

Amortisering�planendring 0 0

Arbeidsgiveravgift 184 91

Pensjonskostnad sikret ordning 1 508 728

Medlemsinnskudd�fra�ansatte -256��� -170���

Brutto�pensjonsforpliktelse�1.1. -8�415 -2�850

Tilgang�ved�oppkjøp�/fusjon 0 0

Nåverdi�en�av�årets�pensjonsopptjening -1�276 -609

Aktuariell�tap/gevinst 448 -1�154

Implementering/overføring 0 -3�522

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 -9 512 -8 415

Årets endringer i brutto pensjonsmidler:

Brutto�pensjonsmidler�1.1. 4�591 2�132

Tilgang�ved�oppkjøp�/fusjon 0 0

Forventet�avkastning�på�pensjonsmidler 238 243

Utbetalinger 0 0

Utbetalinger�over�drift 0 0

Implementering/overføring/oppgjør 0 1�954

Premieinnbetalinger 1�173 513

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12. 5 531 4 591

Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelse (-) -3 981 -3 824

Ikke�resultatført�estimatavvik 1�186 1�175

Ikke�resultatført�planendring 0 0

Arbeidsgiveravgift -562 -539

Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12 -3 357 -3 188

Herav:

Netto�midler�sikret�ordning 0 0

Netto -3 357 -3 188

Midler ufondert ordning 3 429 3 429

Endring i midlene:

Netto�balanseførte�pensjonsmidler�01.01. -3�189 -1�256

Årets�pensjonskostnad -1�508 -728

Implementering/overføring/oppgjør 0 -1�789

Utbetalinger�over�drift,�inkl�AGA 0 0

Innbetalinger,�inkl�AGA 1�339 585

Netto balanseførte pensjonsmidler (+)/ forpliktelse (-) 31.12 -3 358 -3 188

Note 9. forts.

Pensjonsmidler (sikret ordning)
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2011 2010

Årets  pensjonskostnad er sammensatt slik:

Årets�pensjonsopptjening 44 39

Rentekostnad 866 926

Arbeidsgiveravgift 128 136

Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:

Brutto�pensjonsforpliktelser�01.01. 27�047 21�046

Nåverdi�en�av�årets�pensjonsopptjening 44 39

Rentekostnad�av�pensjonsforpliktelsen 866 926

Arbeidsgiveravgift 0 0

Aktuariell�tap/gevinst� -1�459 5�036

Utbetalinger 0 0

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 26 497 27 047

Ikke�resultatførte�estimatavvik -6�553 -8�632

Arbeidsgiveravgift 3�736 3�814

Balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 23 681 22 229

Netto�balanseført�pensjonsforpliktelse�01.01. 22�228 21�069

Årets�pensjonskostnad 1�452 1�159

Inn-/�utbetalinger 0 0

Spesifikasjon årets pensjonskostnad

Pensjonskostnad�sikret�ordning�-�helår 1�508��� 728���

Medlemsinnskudd�fra�ansatte�-�helår -165��� 0���

Pensjonskostnad�usikret�ordning�-�helår 1�452��� 1�159���

Innskuddspensjoner�-�helår 0��� 0���

Omklassifisert�som�omstillingskostnader 0��� 0���

Sum pensjonskostnader 2 795   1 887   

Oppsummering pensjonsmidler

Netto�midler�sikret�ordning 0��� 0���

Midler�ufondert�ordning 3�429��� 3�429���

Innskuddsfond 0��� 0���

Sum balanseførte pensjonsmidler 3 429   3 429   

Oppsummering pensjonsforpliktelse

Netto�forpliktelse�sikret�ordning 3�358��� 3�188���

Forpliktelse�usikret�ordning 23�681��� 22�228���

Sum balanseførte pensjonsforpliktelser 27 039   25 417   

I tillegg er det foretatt avsetning til avkorting av AFP-forpliktelse på kr 34.000 pr 31.12.2011.  
   

Note 9. forts.

Pensjonsmidler (usikret  
ordning – ingen midler)
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Note 10. Annen langsiktig gjeld

Note 11. Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 

�2011� �2010�

Gjeld�til�kredittinstitusjoner� �-359�380� �190�915�

Øvrig�langsiktig�gjeld� �0��� �0���

Sum annen langsiktig gjeld  -359 380  190 915 

Rentesikring
Per årsskiftet er ca. 68 % av rentebærende langsiktig gjeld sikret med fastrente, mens resten av  
lånet er basert på flytende rente.     
     
Det er inngått følgende fastrenteavtaler.     
- Det ble i 2009 inngått en femårs avtale med fastrente på 3,6 % (restgjeld 325 mill)   
  
Forfallsstruktur og vilkår     
Lånene forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor under noten finansielle  
forpliktelser.      

2012 2013 2014 2015 2016 Etter 2016

Forfallsstruktur�gjeld 71�876��� 71�876��� 71�876��� 71�876��� 71�876��� -359�380

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl utbytte skal være høyere enn netto rentebærende gjeld.   
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5 % ved årsskiftet.   
  
Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene.  
   

�Kundefordringer� �Andre�fordringer�

�2011� �2010� �2011� �2010�

�Foretak�i�samme�konsern� �1�558� �5�314� �575�510� �643�252�

�Leverandørgjeld� �Annen�kortsiktig�gjeld�

�2011� �2010� �2011� �2010�

�Foretak�i�samme�konsern� �1�336� �1�283� �4�843� �58�490�
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Årets�skattekostnad�fremkommer�slik:� �2011� �2010�

�Betalbar�skatt� �15�767�

�Endring�i�utsatt�skatt� �-19�966� �-159�

�Virkning�av�endring�i�skatteregler� �0��� �0���

 Skattekostnad  -19 966  15 607 

 Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger: 

�Årets�betalbare�skattekostnad� 0��� �15�767�

�Skatt�på�motatt�konsernbidrag� �2�342� �-7�860�

 Betalbar skatt i balansen  2 342  7 907 

� �

�Forventet�inntektsskatt�etter�nominell�skattesats�(28%)� �16�837� �17�820�

 Skatteeffekten av følgende poster: 

�Andre�ikke�fradragsberettigede�kostnader� �325� �265�

�Realisasjon�fisjonsfordring�ved�konvertering� 0��� �27�740�

�Emisjons-�og�stiftelseskostnader� �0��� 0���

�Resultatandel�i�datterselskaper� �-35�692� �-30�218�

�Virkning�av�endringer�i�skatteregler�og�-satser� �0��� �0���

�Andre�poster� �-552� �0���

 Skattekostnad  -19 082  15 607 

 Effektiv skattesats -32 % 25 %

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring:

�2011� �2010�

�Fordel� �Forpliktelse� �Fordel� �Forpliktelse�

�Driftsmidler� �0 �313� �0��� �2�

�Fordringer� �0 �0��� �0��� �501�

�Pensjonsforpliktelser� �6�620� �485� �6�166� �0���

�Kortsiktig�gjeld� �0��� 0 �0��� �724�

 Sum  6 620  798  6 166  1 227 

�Ikke�balanseført�utsatt�skattefordel� �0��� �0��� �0��� �0���

 Netto utsatt fordel/forpl. i balansen  5 822  0    4 939  0   

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. 

Note 12. Skattekostnad
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Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende

�2011� �2010�

Gjeld�til�kredittinstitusjoner� �947�240� �918�371�

Øvrig�langsiktig�gjeld� �0��� �0���

Sum  947 240  918 371 

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld

�2011� �2010

�Fordringer� �575�510� �643�252�

�Aksjer�i�datterselskap� �1�041�401� �988�730�

�Øvrige� �0��� �0���

 Totalt  1 616 910  1 631 982 

Garantiansvar

�2011� �2010�

Garantiansvar� �21�336� �19�781�

De fleste selskapene i Polaris Media-konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor  
morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig  overfor 
til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen 
på NOK 80 mill.      

Påvirkning på resultat / egenkapital i selskapet 2011: +�1�%-poeng -�1�%-poeng

Endring�i�rente -1114 1114

Påvirkning på resultat / egenkapital i selskapet 2010: +�1�%-poeng -�1�%-poeng

Endring�i�rente -118 118

Note 13. Pantstillelser og garantier m.v.

Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko

Note 15. Betingede utfall 

Note 16. Hendelser etter balansedagen 

Nedenfor følger en analyse på hvordan selskapets resultater blir påvirket av variasjoner i rente.  
Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta 
eller andre markedsfaktorer.     

Polaris Media har mottatt varsel om endring av ligningen for 2008 og 2009 vedrørende fradrag for  
kostnader ved etablering av Polaris Media, samt erverv av virksomhetene på Nordvestlandet. Polaris 
Media vil bestride dette og har etter en vurdering ikke funnet grunnlag for å foreta noen avsetning i 
regnskapet. Maksimal eksponering knyttet til saken er 5,6 mill kr.

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker det fremlagte regnskap.
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7003�Trondheim
www.polarismedia.no

e-post:�
firmapost@polarismedia.no

Foto:�Ole�Morten�Melgård
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Polaris Medias historie

Selv�om�Polaris�Media�ASA�er�et�ungt�selskap,�har�selskapene�i�konsernet�en�
lang�historie:

1767:
Adresseavisen�grunnlegges�med�det�daværende�navnet�Trondhiems 
Adresse-Contoirs Efterretninger

1843:
Romsdals�Budstikke�grunnlegges

1882:
Sunnmørsposten�grunnlegges�med�det�daværende�navnet�Søndmørsposten

1887:
Harstad�Tidende�grunnlegges�med�det�daværende�navnet�Senjens Tidende

1973:
Oppstart�av�nytt�trykkeri�på�Heimdal

1989:
Oppstart�av�nytt�trykkeri�i�Ålesund

1992:
Adresseavisen�børsnoteres

1995:
Brønnøysunds�Avis�er�første�norske�avis�på�internett

1996:
Oppstart�av�nytt�trykkeri�i�Harstad

1998:
Adresseavisens�trykkeri�på�Heimdal�utvides�med�nytt�trykkeri-�og�
�pakkerianlegg

2000:
Harstad�Tidende�Gruppen�AS�etableres

2007:
De�første�samtalene�om�fusjon�mellom�Adresseavisen�ASA�og��
Harstad�Tidende�Gruppen�AS�gjennomføres

2008:  
Kjøp�av�50�%�av�aksjene�i�Norsk�Avisdrift�(Byavisa)
Adresseavisen�ASA�og�Harstad�Tidende�Gruppen�AS�fusjoneres��
og�Polaris�Media�ASA�etableres�og�børsnoteres

2009:
Oppstart�av�nytt�trykkeri�på�Orkanger
Kjøp�av�Edda�Medias�enheter�på�Nordvestlandet
Kjøp�av�Andøyposten�og�Altaposten
Etablering�av�ukeavisen�iBalsfjord

2010:
Kjøp�av�Sortlandsavisa,�Vesteraalens�Avis�og�Herøynytt
Kjøp�av�10,1�%�av�aksjene�i�Trønder-Avisa

2011
Kjøp�av�Avisa�Romsdal�AS
Kjøp�av�Sjåk�Medieutvikling�AS�(Fjuken)
Kjøp�av�Dølen�AS
Kjøp�av�Dombås�Informasjonssenter�AS�(Vigga)



148�




