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Polaris Media ASA

Resultat pr. 31. desember
Beløp vises i hele tusen Note 2020 2019

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 5 18 249 16 441
Sum driftsinntekt 18 249 16 441

Driftskostnader
Lønnskostnad 7, 8 50 561 37 368
Annen driftskostnad 6 24 752 35 953
Sum driftskostnader 75 313 73 321

Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden 16 1 064 -1 796
Driftsresultat (EBITDA) -56 000 -58 676

Avskrivning 11, 12 2 061 2 012
Avskrivning bruksretteiendel 13 1 866 1 843
Av- og nedskrivninger 11,12,13 3 927 3 855
Driftsresultat (EBIT) -59 927 -62 530

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datter- og tilknyttet selskap 15, 16, 20 52 892 64 152
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 20 2 714 784
Annen finansinntekt 20 3 834 3 156
Sum finansinntekter 59 440 68 093

Rentekostnader 20 14 039 7 128
Annen finanskostnad 20 625 663
Sum finanskostnader 14 664 7 791
Netto finansposter 44 776 60 302

Resultat før skattekostnad -15 151 -2 229
Skattekostnad 9 1 102 741

Årsresultat -16 253 -2 970

Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultat
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi -943 -752
Estimatavvik pensjon 8 -4 690 1 134
Skatteeffekt estimatavvik pensjon 1 032 -249

Poster som blir reklassifisert til resultatet
Kontantstrømsikring -416 559
Skatteeffekt kontantstrømsikring 92 -123

Utvidet resultat 4 -4 926 568
Totalresultat -21 180 -2 402

Disponering
Overført til annen egenkapital 4 -16 253 -2 970
Avsatt utbytte 4
Sum -16 253 -2 970
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Balanse pr. 31. desember
Beløp vises i hele tusen Note 2020 2019

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 9 4 498 2 228
Øvrige immaterielle eiendeler 11 5 809 2 008
Sum immaterielle eiendeler 10 307 4 236

Varige driftsmidler
Bruksretteiendel 13 13 481 15 095
Kontormaskiner og driftsløsøre 12 2 653 2 678
Sum varige driftsmidler 16 134 17 774

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i datter og tilknyttet selskap 15, 16 1 106 245 860 510
Investeringer i aksjer og andeler 17 3 317 5 067
Pensjonsmidler 8 665 650
Andre fordringer 9 062 63
Sum finansielle anleggsmidler 1 119 288 866 290

Sum anleggsmidler 1 145 729 888 299

Omløpsmidler

Kundefordringer 18 557 720
Kundefordringer på selskap i samme konsern 14 993 1 130
Andre fordringer 2 415 2 132
Andre fordringer på selskap i samme konsern 14 54 171 64 152
Sum omløpsmidler 58 136 68 135

Sum eiendeler 1 203 865 956 434
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Balanse pr. 31. desember
Beløp vises i hele tusen Note 2020 2019

Egenkapital

Aksjekapital 3, 4 48 927 48 927
Egne aksjer 4 -104 -163
Overkurs 4 256 982 256 982
Annen egenkapital 4 42 791 62 287
Sum egenkapital 348 596 368 032

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 8 48 412 33 613
Andre avsetninger for forpliktelser 11 860
Langsiktig rentebærende gjeld 17, 19, 20 476 399 196 462
Langsiktige leieforpliktelser 13 12 288 13 834
Sum langsiktig gjeld 548 958 243 909

Kortsiktig gjeld
Kortsiktige leieforpliktelser 13 2 152 2 120
Kortsiktig rentebærende gjeld 10, 17, 19 272 426 257 684
Leverandørgjeld 17 3 438 3 994
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 14 8 655 10 308
Skyldige offentlige avgifter 3 063 649
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 14 61 940
Annen kortsiktig gjeld 17 16 576 7 797
Sum kortsiktig gjeld 306 310 344 492

Sum gjeld 855 269 588 401

Sum egenkapital og gjeld 1 203 865 956 435

Trondheim, 15. mars 2021 
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Kontantstrømoppstilling
Beløp vises i hele tusen Note 2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Driftsresultat -59 927 -62 530
Justert for periodens av - og nedskrivninger 11,12,13 3 927 3 855
Periodens betalte skatt 9 -2 249
Endring kundefordringer 300 1 818
Endring leverandørgjeld -2 209 10 264
Endring offentlig gjeld 2 414 -345
Pensjon 8 10 094 564
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden 16 -1 064 1 796
Endring i andre tidsavgrensningsposter -53 352 2 149
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -102 066 -42 429

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler 11,12 -5 928 -1 008
Finansielle investeringer 15,16 -244 260 -101 958
Avvikling datterselskap 12 721
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -237 467 -102 966

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling opptak av ny langsiktig gjeld 19 298 500
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 19 -4 900
Avgitt lån 17 -9 000
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag 20 64 152 113 873
Utbetalt utbytte -85 321
Betaling av avdrag leieforpliktelser -2 174 -2 145
Øvrige finansieringsaktiviteter -7 087 -3 402
Netto kontantstrøm fra finansieringaktiviteter 339 491 23 005

Endring i kontantbeholdning
Kontanter og kontantek. ved periodens begynnelse 10 -252 784 -130 394
Netto kontantstrøm -43 -122 390
Kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 10 -252 826 -252 784

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

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets 
hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim.  Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 er revidert, gjennomgått av 
revisjonsutvalget og ble vedtatt i styremøte den 15. mars 2021.

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

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:
- Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og over andre inntekter og kostnader og finansielle instrumenter til
amortisert kost.

For alle perioder opp til og med det året som endte 31. desember 2015, utarbeidet selskapet sitt regnskap i samsvar med norsk
regnskapsskikk (GRS). Regnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2016 var det første selskapet har utarbeidet i 
samsvar med Forskrift om forenklet IFRS. 

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

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

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.  

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

Estimater og forutsetninger
Ledelsen bruker estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader samt usikre eiendeler og 
forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet. 
Dette gjelder særlig vurderinger knyttet til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene
endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. 
Endringer i regnskapsmessige estimater, regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder 
fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.
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Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS.

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser.
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Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 48 926 781         1                                       48 926 781       

Eierstruktur
De største aksjonærene i selskapet per 31.12 var: 

Sum Eierandel 
Schibsted ASA 14 172 952                 29,0 %
NWT Media AS 12 930 000                 26,4 %
Must Invest AS 7 188 764                   14,7 %
The Bank og New York 2 510 356                   5,1 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1 838 163                   3,8 %
Asker og Bærums Budstikke 931 106                      1,9 %
Gyldendal ASA 924 000                      1,9 %
Sofell AS 855 384                      1,7 %
Stiftelsen Kistefos-Museets Driftsfond 725 152                      1,5 %
Amble Investement AS 554 486                      1,1 %
Øvrige 6 296 418                   12,9 %
Totalt antall aksjer 48 926 781                 100 %

Note 4 - Egenkapital 

Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen Egenkapital Sum
Egenkapital 1.1 48 927 -163 256 982 62 287 368 032
Prinsippendring
Årsresultat -16 253 -16 253
Avsatt utbytte
Salg egne aksjer til ansatte 60 1 684 1 744
Utvidet resultat -4 926 -4 926
Egenkapital 31.12 48 927 -104 256 982 42 791 348 596

Note 5 - Driftsinntekter

2020 2019

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 18 249 16 441
Sum driftsinntekt 18 249 16 441

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no

Polaris Media ASA er konsernets morselskap og leverer regnskapstjenester og andre tjenester til sine datterselskap. Selskapet har 
hovedsakelig inntekter knyttet til regnskapshonorarer og andre tjenester levert til sine datterselskaper. Regnskapshonorarer og 
øvrige tjenester inntektsføres i takt med utførelsen av tjenesten.

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

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift.
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Note 6 - Andre driftskostnader

2020 2019

Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 175 132
Telefon, Porto 458 425
Reisekostnader 914 2 256
IT kostnader 5 080 6 006
Konsulent og rådgivningstjenester 11 763 21 191
Drift bygninger og driftsmidler 2 688 2 053
Tap på fordringer 91 4
Annen driftskostnad 3 583 3 887
Sum andre driftskostnader 24 752 35 953

Note 7 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2020 2019

Lønninger 31 483 28 629
Arbeidsgiveravgift 4 718 4 355
Pensjonskostnader (se note 8) 12 797 3 092
Andre ytelser 1 563 1 292
Sum 50 561 37 368

Gjennomsnittlig antall årsverk 32 28

Godtgjørelse til revisor 2020 2019

Lovpålagt revisjon 735 544
Andre attestasjonstjenester 9 185
Skatterådgivning 316 269
Andre tjenester 73 54
Sum godtgjørelse 1 133 1 052

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 
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Ytelser til ledende ansatte 

2020 Antall aksjer Årslønn1
Prestasjons-
basert lønn2 Pensjon3

Annen 
godtgjørelse4 Sum

Konsernsjef Per Axel Koch 155 984    3 279           467                146           550               4 442        
CFO Hege Aasen Veiseth 7) 412            1 556           -                214           116               1 886        
Konst. CFO Håkon Brækken 6) -             798               46                  110           131               1 085        
Konserndir. prosjekt og forretningsutvikling Håvard Kvalheim 3 990        2 229           180                289           155               2 853        

2019 Antall aksjer Årslønn1
Prestasjons-
basert lønn2 Pensjon3

Annen 
godtgjørelse4 Sum

Konsernsjef Per Axel Koch 155 572    3 192           449                990           528               5 159        
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 5) 5 578        1 942           219                218           323               2 702        
Konst. CFO Håkon Brækken 6) 1 348        1 504           -                177           191               1 872        

Utbetalt styrehonorar:

Antall aksjer 
eid i Polaris 
Media ASA

Styre-
honorar

Komitè-
honorar

SUM
Styre-

honorar
Komitè-
honorar

SUM

Styre
Styremedlem Torry Pedersen (styreleder)*

Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder) 270 42 312 253 41 294
Styremedlem Stig Eide Sivertsen** 7 143 230 60 290 215 58 315
Styremedlem Trond Berger*** 134 42 134
Styremedlem Bente Sollid Storehaug** 1 315 230 13 243 215 7 222
Styremedlem Stefan Persson (ny 2019)** 6 000 230 13 243 131 131
Styremedlem Camilla Tepfers (ny 2020) 115 115
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg 3 990 230 13 243 215 7 222
Styremedlem ansatterepresentant Guri Svarva 1 500 230 230 215 215
Styremedlem ansatterepresentant Marit Heiene 3 411 198 198 16 16

Varamedlem aksjonærvalgt John Binde 17 17 16 16
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 17 17 16 16
Varamedlem aksjonærvalgt Berte Figenschou Amundsen 17 17 0
Varamedlem ansatterepresentant Line Finnøy Bakken 17 17 16 16
Varamedlem ansatterepresentant Stein Jensen 17 17 16 16

Fratrådte styremedlemmer

Styremedlem ansatterepr. Lars Richard Olsen (fratr. 2020) 590 58 58 215 215
Styremedlem Stine Halla (fratrådt i 2020)* 

Styremedlem Bernt Olufsen (styreleder-fratrådt i 2019) 418 183 7 189
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas (fratrådt i 2019) 100 7 107
Styremedlem Anette Mellbye (fratrådt i 2019) 100 100

Valgkomite

Leder valgkomiteen Jacob A. Møller 64 64
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 52 52 40 40
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther 52 52 40 40

Totalt 2 007 353 2 318 1 921 204 2 167

Mottar ikke personlig honorar

2020 2019

Mottar ikke personlig honorar

Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar

Mottar ikke personlig honorar

Mottar ikke personlig honorar

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til sammenstillingsoppgave. 
2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der 
konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for 
lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2020 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder 
måloppnåelse for året før .
3) For innskuddsbaserte pensjonsordninger er innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i regnskapsåret. For ytelsesbaserte ordninger er 
vedkommendes opptjente pensjonsrettigheter i regnskapsåret lagt til grunn.
4)  Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser .
5)  Per Olav Monseth (CFO)sluttet per 30.09.2019.
6)  Håkon Brækken tiltrådte som konstituert CFO 01.10.2019 og fratrådte 13.04.2020. Lønn for 2019 er lønn for hele året (hadde annen stilling i selskapet i 
perioden 01.01.2019-30.09.2019).
7)  Hege Aasen Veiseth tiltrådte som CFO 01.03.2020

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og selskapsledelse kap. 12

* Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems sammenstillingsoppgave for det enkelte regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig 
styrehonorar mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om
styregodtgjørelse, se eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 11.
** Aksjene er eid gjennom heleide investeringsselskaper
*** Mottar personlig honorar fra og med mai 2020
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Note 8 - Pensjoner

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

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper. 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner 
nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere 
estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som 
pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, 
utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen 
K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 
prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede 
pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning,
innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over 
resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og 
avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på 
avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i 
resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en 
vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at 
en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte 
ytelser. 
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Pensjonskostnader, - midler og- forpliktelser

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad: 2020 2019
Diskonteringsrente 1,50 % 2,30 %
Forventet avkastning 1,50 % 2,30 %
Lønnsregulering 2,00 % 2,00 %
Pensjonsregulering 0,00 % 0,50 %
Pensjonsreg. Opptj folketrygden 1,75 % 2,00 %

Årets  pensjonskostnad er sammensatt slik: 2020 2019
Årets pensjonsopptjening
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) 8 406
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 634 728
+Administrasjonskostnader 66 64
+Periodisert arbeidsgiveravgift 1 277 105
Pensjonskostnad ytelsespensjon 10 382 897
Medlemsinnskudd fra ansatte -462 -411
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 2 462 2 184
Andre pensjonskostnader 415 422
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 12 797 3 092

Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen 3 658 -884

Antall aktive i ytelsesbasert ordning 0 1
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 3 3

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
Fondert Ufondert Sum Fondert Ufondert Sum

Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse: -                   -                  
Brutto pensjonsforpliktelse 01.01 3 033 28 192 31 224 3 079 28 572 31 651
Nåverdien av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 68 648 716 78 743 821
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) 8 406 8 406
Aktuarmessige gevinster og tap 101 4 058 4 159 39 -1 123 -1 084
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser -164 -164 -163 -163
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 3 037 41 303 44 341 3 033 28 192 31 224

Årets endringer i brutto pensjonsmidler:
Brutto pensjonsmidler 01.01 3 681 3 681 3 804 3 804
Forventet avkastning på pensjonsmidler 82 82 93 93
Aktuarmessige gevinster og tap 99 99 -53 -53
Planendring
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser -164 -164 -163 -163
Administrasjonskostnader -109 -109 -105 -105
Premieinnbetalinger 109 109 105 105
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 3 697 3 697 3 681 -               3 681

Netto pensjonsforpliktelse/midler (-) -660 41 303 40 644 -648 28 192 27 544
Arbeidsgiveravgift 5 824 5 824 3 975 3 975
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling 1 217 1 217 1 419 1 419
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger 63 63 25 25
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12 -660 48 407 47 747 -648 33 611 32 963

Pensjonsmidler i balansen 665 650
Pensjonsforpliktelser i balansen 48 412 33 613
Netto pensjonsforplikelser i balansen 47 747 32 963

2020 2019
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Note 9 - Skatt

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: 2020 2019

For mye (lite) avsatt tidligere år 2 249
Endring utsatt skatt -1 147 741
Årets totale skattekostnad 1 102 741

Avstemming av skattekostnad 2020 2019

Ordinært resultat før skattekostnad -15 151 -2 229
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22% -3 333 -490

Skatteeffekt av følgende poster: 
Ikke fradragsberettigede kostnader 2 139 1 269
Ikke skattepliktige inntekter -37
For mye/lite avsatt i fjor 2 249
Resultatandeler datterselskap / tilknyttede selskap 47
Skattekostnad på ordinært resultat 1 102 741

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller 2020 2019

Fordel
Omløpsmidler 116
Anleggsmidler 182 221
Pensjonsforpliktelse 10 651 7 395
Avsetninger 105 193
Aksjer og andre verdipapirer 419 189
Sum skatteeffekt av fordeler 11 356 8 113

Forpliktelser
Forskuddsbetalt pensjonspremie 6 858 5 885
Sum skatteeffekt av forpliktelser 6 858 5 885
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) 4 498 2 228

Note 10 - Bankinnskudd

2020 2019
Bundne midler 30 507 26 101
Gjeld til kredittinstitusjoner -283 334 -278 885
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -252 826 -252 784

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

Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) 
under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti. 
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Note 11 - Immaterielle eiendeler

2020 Programvare Egenutviklet Sum
Anskaffelseskost per 1.1 16 608 3 416 20 024
Tilgang i året 1 074 3 097 4 171
Reklassifisering 758 49 808
Anskaffelseskost per 31.12 18 441 6 562 25 003

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 14 718 3 299 18 016
Årets avskrivninger 1 052 125 1 177
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 15 770 3 424 19 193

Balanseført beløp per 31.12 2 671 3 138 5 809

Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

2019 Programvare Egenutviklet Sum
Anskaffelseskost per 1.1 16 182 3 416 19 597
Tilgang i året 335 335
Reklassifisering 91 91
Anskaffelseskost per 31.12 16 608 3 416 20 024

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 13 725 3 259 16 983
Årets avskrivninger 993 40 1 033
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 14 718 3 299 18 016

Balanseført beløp per 31.12 1 891 117 2 008

Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle 
eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres 
løpende. 

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

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

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

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

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

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

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en
annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres denne 
eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som maksimalt tilsvarer det tidligere gjenvinnbare 
beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.
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Note 12 - Varige driftsmidler

2020
Maskiner og anlegg 

m.m
Driftsløsøre 

inventar m.m
Anlegg under 

utførelse Sum
Anskaffelseskost per 1.1 2 479 2 934 851 6 264
Tilgang i året 1 736 116 1 852

Avgang i året -239 -239
Reklassifisering 43 -851 -808
Anskaffelseskost per 31.12 3 976 3 094 0 7 070

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 1 504 2 081 0 3 586
Årets avskrivninger 565 319 884
Avgang i året -53 -53
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 2 016 2 401 0 4 417

Balanseført per 31.12 1 959 693 0 2 653

Økonomisk levetid 5-10 år 4-15 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær

2019
Maskiner og anlegg 

m.m
Driftsløsøre 

inventar m.m
Anlegg under 

utførelse Sum
Anskaffelseskost per 1.1 2 992 2 897 91 5 980
Tilgang i året 324 38 851 1 212
Avgang i året -837 -837
Utrangering 0
Reklassifisering -91 -91
Anskaffelseskost per 31.12 2 479 2 934 851 6 264

Akk. av- og nedskrivninger per 1.1 1 137 1 763 0 2 899
Årets avskrivninger 660 319 979
Utrangering 0
Akk. av- og nedskrivninger per 31.12 1 504 2 081 0 3 586

Balanseført per 31.12 975 853 851 2 678

Økonomisk levetid 5-10 år 4-15 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær

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

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

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

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på 
utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik 
levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.
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Note  13 - Leieavtaler 

Bruksretteiendeler

2020 Sum

Anskaffelseskost:
Anskaffelseskost per 1.1 16 938 16 938
Tilgang i året 252 252
Anskaffelseskost per 31.12 17 190 17 190

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:
Akkumulerte avskrivninger per 1.1 1 843 1 843
Periodens avskrivninger 1 866 1 866
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 3 709 3 709

Bokført verdi 31.12 13 481 13 481

2019 Sum

Anskaffelseskost:
Ved førstegangsanvendelse 1.1.2019 16 938 16 938
Anskaffelseskost per 31.12.19 16 938 16 938

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:
Periodens avskrivninger 1 843 1 843
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 1 843 1 843

Bokført verdi 31.12 15 095 15 095

Leieforpliktelser

Endringer i leieforpliktelser 2020 2019
Totale leieforpliktelser per 1.1 15 953 17 642
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden 252 0
Leiebetalinger -2 174 -2 137
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelsen 409 449
Totale leieforpliktelser 31.12 14 440 15 953

Kortsiktige leieforpliktelser 2 152 2 120
Langsiktige leieforpliktelser 12 288 13 834
Totale leieforpliktelser 14 440 15 953

Fremtidig udiskontert kontantstrøm knyttet til leieforpliktelsene følger av tabellen under:

Udiskonterte leieforpliktelser og fortall av betalinger 2020 2019
Mindre enn 1 år 2 194 2 181
1-2 år 2 194 2 145
2-3 år 2 194 2 145
3-4 år 2 194 2 145
4-5 år 1 394 2 145
Mer enn 5 år 6 040 7 257
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31.12 16 210 18 019

Nedenfor følger en oversikt over leiebetalinger som ikke aktiveres, men løpende kostnadsføres:

Andre leiekostnader innregnet i reultatet 2020 2019
Leie av programvare 1 859 1 618

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Polaris Media har i hovedsak leieavtaler knyttet til leie av lokaler, med en gjenværende levetid på mellom fire og ti år. Selskapets 
bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

Anvendte praktiske løsninger
Selskapet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir 
kostnadsført. Selskapet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m). 

Opsjoner om å forlenge en leieavtale
Ved beregning av leieperioden er opsjonsperioder hensyntatt, dersom det er rimelig sikkert at disse vil bli benyttet. Er den 
uoppsigelige leieperioden langt frem i tid (over 3 år), og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den 
uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er betydelig usikkerhet knyttet til om opsjonen vil bli benyttet. En gang i året gjøres 
det en gjennomgang av alle leieavtaler for å vurdere om det er nye omstendigheter som øker sannsynligheten for at en 
opsjonsperiode vil bli benyttet.
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Note 14 - Nærstående parter

Nærstående part 
Salg til* Kjøp fra Salg til* Kjøp fra

A/S Sør-Trøndelag 296                              -                        307                                  -                     
Adressa AS 6                                   -                        -                                   -                     
Adresseavisen AS 3 987                           7 354                   2 674                               6 870                 
Adresseavisens Telefontjenester AS 138                              -                        141                                  -                     
Andøyposten AS 138                              -                        141                                  -                     
AS Farsunds Aktiebogtrykkeri AS 167                              -                        -                                   -                     
AS Varden 112                              -                        -                                   -                     
Bladet Sunnhordland AS 9                                   -                        -                                   -                     
Brønnøysunds Avis AS 197                              -                        213                                  -                     
Driva AS 341                              -                        356                                  -                     
Fjordabladet AS 245                              -                        221                                  -                     
Fjordens Tidende AS 504                              -                        429                                  -                     
Fjordingen AS 359                              -                        388                                  -                     
Fjordtrykk AS -                               -                        50                                     
Folkebladet AS 947                              -                        914                                  -                     
Fosna-Folket AS 236                              -                        261                                  -                     
Framtid i Nord AS 476                              -                        461                                  -                     
Fædrelandsvennen AS 807                              713                       -                                   -                     
Grimstad Adressetidende AS 13                                 -                        -                                   -                     
Harstad Tidende AS 1 253                           -                        1 350                               57                       
Hitra-Frøya AS 104                              -                        -                                   -                     
Innh. Folkeblad og Verdalingen AS 45                                 -                        40                                     -                     
Inord AS 323                              -                        341                                  -                     
Lillesands-Posten AS 4                                   -                        -                                   -                     
Lindesnes AS 166                              -                        -                                   -                     
Mediehuset Innherred AS 278                              -                        293                                  -                     
Mediehuset iTromsø AS 1 592                           26                         1 740                               7                         
Møre-Nytt AS 386                              -                        356                                  -                     
Nordavis AS 920                              -                        916                                  -                     
Norsk Avisdrift AS 50                                 -                        52                                     -                     
Opdalingen AS 121                              1                           130                                  -                     
PM Grafisk Sør AS 7                                   -                        -                                   -                     
PM Teknologi Sør AS 633                              -                        -                                   -                     
PM Tjenestesenter AS 409                              -                        -                                   -                     
Polaris Distribusjon Midt-Norge AS 476                              15                         468                                  -                     
Polaris Distribusjon Nord-Norge AS 204                              -                        206                                  -                     
Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS 362                              -                        363                                  -                     
Polaris Distribusjon Sør AS 141                              -                        -                                   -                     
Polaris Distribusjon-Sør AS 116                              -                        -                                   -                     
Polaris Eiendom AS -                               -                        42                                     
Polaris Markedstjenester AS 536                              -                        -                                   -                     
Polaris Media Midt-Norge AS 236                              -                        206                                  -                     
Polaris Media Midt-Norge Salg AS 3 012                           182                       2 929                               94                       
Polaris Media Nord-Norge AS 271                              -                        242                                  -                     
Polaris Media Nordvestlandet AS 851                              102                       254                                  -                     
Polaris Media Sør AS 41                                 -                        -                                   -                     
Polaris Media Vest Agder AS 15                                 -                        -                                   -                     
Polaris Regnskap AS 18                                 -                        18                                     -                     
Polaris Trykk Alta AS 160                              -                        121                                  -                     
Polaris Trykk Arendal AS 330                              -                        -                                   -                     
Polaris Trykk AS 1 215                           -                        642                                  -                     
Polaris Trykk Harstad AS 590                              8                           585                                  -                     
Polaris Trykk Trondheim AS 1 013                           1 097                   1 066                               1 179                 
Polaris Trykk Ålesund AS 538                              -                        530                                  15                       
Romsdals Budstikke AS 1 875                           381                       1 803                               54                       
Skjåk Mediautvikling AS 246                              -                        260                                  -                     
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS 283                              -                        303                                  -                     
Sør-Trøndelag Trykk AS 56                                 -                        56                                     -                     
Sunnmøringen AS 140                              -                        149                                  -                     
Sunnmørsposten AS 3 041                           -                        2 929                               21                       
Trønderbladet AS 181                              -                        197                                  -                     
Vennesla Tidende AS 4                                   -                        -                                   -                     
Vesterålen Online AS 703                              -                        822                                  -                     
Vesterålens Avis AS 150                              -                        154                                  -                     
Vestlandsnytt AS 271                              -                        254                                  -                     
Vigga AS 145                              -                        148                                  -                     
Vikebladet Vestposten AS 432                              -                        417                                  -                     
Åndalsnes Avis AS 354         -                        329                                  -                     
Totalt 33 274    9 879                   27 268                             8 298                 
* Inkluderer viderfakturerte kostnader ført som kostnadsreduksjon i resultatregnskapet

2020 2019

Som nærstående part betraktes datterselskap (inkl. datterdatter) , tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. For oversikt 
over datterselskap, se note 15, og tilknyttede selskap, se note 16.

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester som leveres mellom selskapene. 
Disse er en naturlig del av den daglige driften. Polaris Media ASA er i tillegg deltaker i konsernkontoordning, og transaksjoner 
mellom selskapene vil følgelig også bestå av rentekostnader og -inntekter. Alle avtaler og transaksjoner er innngått på 
forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand. I tillegg inngår mellomværende knyttet til konsernbidrag i fordring/gjeld i tabellen 
nedenfor. 
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Nærstående part 
Fordring Gjeld Fordring Gjeld

Adresseavisen AS 241                              926                       15 187                             22 108               
Adresseavisens Telefontjenester AS -                               -                        292                                  1 508                 
Andøyposten AS -                               124                       -                                   131                    
Brønnøysunds Avis AS 12                                 202                       3                                       282                    
Driva AS 6                                   70                         11                                     69                       
Fjordabladet AS 5                                   157                       22                                     1 004                 
Fjordenes Tidende AS 10                                 277                       14                                     446                    
Fjordingen AS 7                                   260                       13                                     379                    
Fjordtrykk AS -                               -                        5                                       -                     
Folkebladet AS 11                                 265                       42                                     447                    
Fosna-Folket AS 12                                 51                         4 169                               3 126                 
Framtid i Nord AS 6                                   97                         20                                     94                       
Harstad Tidende AS 23                                 174                       365                                  2 863                 
iNord AS 2                                   -                        3 400                               2 704                 
Mediehuset Innherred AS 17                                 212                       29                                     360                    
Mediehuset iTromsø AS 23                                 70                         106                                  119                    
Møre Nytt AS 6                                   198                       10                                     285                    
Nordavis AS 19                                 670                       56                                     705                    
Norsk Avisdrift AS -                               -                        5                                       -                     
Opdalingen AS 3                                   6                           1                                       31                       
PM Teknologi Sør AS 75                                 -                        -                                   -                     
Polaris Distribusjon Midt-Norge AS -                               -                        4 692                               3 660                 
Polaris Distribusjon Nord-Norge AS -                               -                        3 181                               2 481                 
Polaris Distribusjon Sør AS 35                                 -                        -                                   -                     
Polaris Media Midt-Norge AS 54 171                         -                        -                                   -                     
Polaris Media Midt-Norge Salg AS 183                              27                         175                                  -                     
Polaris Media Sør AS 20                                 -                        -                                   -                     
Polaris Trykk Alta AS -                               -                        79                                     62                       
Polaris Trykk AS -                               -                        33                                     -                     
Polaris Trykk Harstad AS -                               -                        8 909                               3 449                 
Polaris Trykk Trondheim AS -                               86                         474                                  658                    
Polaris Trykk Ålesund AS -                               -                        3 617                               2 831                 
Romsdals Budstikke AS 134                              1 043                   7 081                               8 510                 
Skjåk Mediautvikling AS 4                                   43                         27                                     59                       
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS 11                                 56                         2 226                               141                    
Sunnmøringen AS 2                                   -                        2                                       95                       
Sunnmørsposten AS 65                                 1 561                   5 369                               9 072                 
Sør-Trøndelag AS 12                                 1 222                   5 568                               3 873                 
Trønderbladet AS 6                                   50                         2                                       95                       
Vesterålens Avis AS 1                                   26                         -                                   23                       
Vestlandsnytt AS 13                                 10                         6                                       20                       
Vigga AS 4                                   31                         15                                     68                       
Vikebladet Vestposten AS 8                                   198                       16                                     296                    
VOL Vesterålen Online AS 8                                   3                           51                                     3                         
Åndalsnes Avis AS 8                                   536                       9                                       192                    
Totalt 55 164                         8 655                   65 282                             72 248               

2020 2019
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Note 15 - Datterselskap 

Datterselskap
Forretnings-

kontor Eierandel 31.12
Egenkapital 

31.12
Resultat etter 

skatt
Bokført verdi 

pr 31.12
Polaris Media Midt-Norge AS Trondheim 100 % 98 690 45 833 150 083
Polaris Media Nord-Norge AS Tromsø 100 % 102 550 5 468 78 457
Polaris Trykk AS Heimdal 100 % 75 665 4 340 181 092
Polaris Media Nordvestlandet AS Ulsteinvik 100 % 242 569 4 601 317 485
Polaris Regnskap AS Trondheim 100 % 78 2 40
Polaris Media Sør AS Arendal 51 % 194 456 26 100 229 895
Bladet Sunnhordland AS Stord 51 % 20 500 2 092 28 805
PNV Media AB Gøteborg 70 % 158 577 -42 102 004
Sum eiendeler i datterselskap 1 087 862

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

Datterselskapene er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har 
vært nødvendig. Det foretas nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for 
nedskrivning ikke lenger er til stede. 

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

POLARIS MEDIA SØR (2020)
Den 18. november 2019 inngikk Polaris Media ASA en endelig og bindende avtale med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og 
Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet under navnet Polaris Media Sør, med virkning 
fra 6. januar 2020. Konsernet ble etablert med utgangspunkt i Agderposten Medier AS sin mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og 
Schibsted sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Det nye Polaris Media Sør har blitt et betydelig regionalt mediehuskonsern. Det nye konsernet består av de tre regionale mediehusene 
Fædrelandsvennen (Kristiansand), Agderposten (Arendal) og Varden (Skien) og de fem lokale mediehusene Lister, Lindesnes, Vennesla 
Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende. Det nye konsernet omfatter også Agderpostens store og moderne trykkeri i 
Arendal, samt en sammenhengende distribusjonsvirksomhet fra Flekkefjord i vest via Hovden i nord til Risør i øst.

Oppgjøret skjedde ved at Polaris Media kjøpte Schibsted sine mediehus og distribusjonsvirksomhet i Vest-Agder for MNOK 156,7, som 
deretter ble slått sammen med Agderposten Medier sine mediehus og medierelaterte tjenestevirksomheter i Aust-Agder og Telemark. I 
tillegg kjøpte Polaris Media aksjer fra eierne i Agderposten Media for MNOK 62,6 for å oppnå 51% eierandel i det samlede selskapet.  

Polaris Media ASA konsoliderer inn Polaris Media Sør i sitt konsernregnskap fra 1. januar 2020. Polaris Media eier 51% av aksjene og 
stemmerettighetene i Polaris Media Sør, mens opprinnelige eiere i Agderposten Media eier de resterende 49%. Eksisterende aksjonærer i 
Agderposten Medier fikk som en del av vederlaget en salgsopsjon som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i årene 2023 til 2026. 
Innløsningsprisen vil baseres på historiske resultater og en avtalt markedsmessig multippel. Opsjonen kan utløses helt eller delvis. På 
oppkjøpstidspunktet ble opsjonen verdsatt til MNOK 10,5.

Den totale transaksjonsprisen for 51% av aksjene i Polaris Media Sør var på MNOK 229,8 inkludert salgsopsjon.

POLARIS MEDIA VEST (2020)
Polaris Media ASA kjøpte den 2. juni 2020 50,9% av aksjene i Bladet Sunnhordland AS (mediehuset Sunnhordland med datterselskaper). Det 
ble i forbindelse med oppkjøpet dannet en ny region i Polaris Media; Polaris Media Vest.
Mediehuset Sunnhordland har 118 års historie som familieeid mediehus, og har bygget sterke medieposisjoner gjennom Mediehuset
Sunnhordland, Bømlo-Nytt og deleierskap i Os og Fusaposten og Grenda, samt trykkeri- og distribusjonsvirksomheter på Sunnhordland. 

Oppgjøret skjedde ved at Polaris Media ASA betalte et kontantvederlag på MNOK 27,5 for 50,9% av aksjene i Bladet Sunnhordland AS. I 
tillegg fikk aksjonærer før oppkjøpstidspunktet en salgsopsjon som en del av vederlaget. Salgsopsjonen kan utøves i perioden 1. april til 30. 
juni i årene 2023 til 2026. Innløsningsprisen vil baseres på historiske resultater og en avtalt markedsmessig multippel. Opsjonen kan utløses 
helt eller delvis. På oppkjøpstidspunktet ble opsjonen verdsatt til MNOK 1,3.

Den totale transaksjonsprisen for 50,9% av aksjene i Bladet Sunnhordland var MNOK 28,8 inkludert salgsopsjon.

STAMPEN MEDIA AB (2019)
25. april 2019 foretok Polaris Media AB et oppkjøp av det svenske mediekonsernet Stampen Media AB.
Overtakelsestidspunktet ble fastsatt til 25. april 2019. Investeringen ble gjort gjennom et felles investeringsselskap, PNV Media AB, hvor 
Polaris Media eier 70%, NWT Gruppen 20% og VK Media 10%. Oppkjøpet skjedde gjennom et aksjeinnskudd i Stampen Media på MSEK 60 
og et kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer på MSEK 98. Polaris Media sin andel av investeringen er MSEK 111 (MNOK 101).
Transaksjonen ble finansiert fra eksisterende kontantbeholdning i Polaris Media. 

Polaris Media eier etter oppkjøpet 70% av aksjene og stemmerettighetene i PNV Media som igjen eier 51% av aksjene og 
stemmerettighetene i Stampen Media. 
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Note 16 Tilknyttede selskap

Merverdianalyse

 HeltHjem 
netthandel 

AS 
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 722
Anskaffelseskost 12 722

2020
Beregning av årets resultatandel
Andel årets resultat 391
Avskriving og nedskriving av identifiserbare merverdier
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 673
Årets resultatandel 1 064

Beregning av balanseført verdi
Balanseført verdi 1.1 17 318
Tilgang i perioden
Årets resultatandel 1 064
Balanseført verdi 31.12 18 382

2019
Beregning av årets resultatandel
Andel årets resultat -1 900
Avskriving og nedskriving av identifiserbare merverdier
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 104
Årets resultatandel -1 796

Beregning av balanseført verdi
Balanseført verdi 1.1 9 934
Tilgang i perioden 9 180
Årets resultatandel -1 796
Balanseført verdi 31.12 17 318

Note 17 - Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring 
over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For 
finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut 
fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene 
inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en 
forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Instrumenter 
med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal 
i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendringer  over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle 
nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen 
avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal 
regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. 
Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og 
som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. 
Selskapet  har valgt å føre verdiendringen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene Selskapet er av den oppfatning at det ordinære 
resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Selskapet har derfor, for sine nåværende 
aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken 

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

Resultat fra tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene 
presenteres som investering i datter og tilknyttet selskap under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden 
presenteres under kontantstrømmer fra drift. 

Polaris Media investerte 9,2 mill i 2019 og 12,7 mill. i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, begge i forbindelse med rettet emisjon. Eierandel på 
34 %. 
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Finansielle eiendeler og forpliktelser 

2020
Verdsettelses-

nivå

Finansielle 
instrumenter 

målt til virkelig 
verdi over 

totalresultatet

Finansielle 
instrumenter 

målt til virkelig 
verdi over 
resultatet

Finansielle 
instrumenter 

målt til 
amortisert kost Sum

Finansielle eiendeler 
Investeringer i aksjer og andeler 1, 3 3 317 3 317
Fordringer 58 136 58 136
Andre langsiktige fordringer 9 062 9 062
Sum finansielle eiendeler 3 317 67 198 70 515

Finansiell gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld 2 944 475 455 476 399
Langsiktig leieforpliktelse 12 288 12 288
Andre langsiktige forpliktelser 11 860 11 860
Kortsiktig rentebærende gjeld 19 600 19 600
Kortsiktig leieforpliktelse 2 152 2 152
Leverandørgjeld 12 093 12 093
Annen kortsiktig gjeld 16 576 16 576
Konsernkontoordning 252 826 252 826
Sum finansiell gjeld 944 802 850 803 794

Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked) 0
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte) -944
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata) 3 317

2019

Verdsettelses-
nivå

Finansielle 
instrumenter 

målt til virkelig 
verdi over 

totalresultatet

Utlån og 
fordringer

Finansielle 
instrumenter 

målt til 
amortisert kost Sum

Finansielle eiendeler 
Investeringer i aksjer og andeler 1,3 5 067 5 067
Fordringer 68 135 68 135
Andre langsiktige fordringer 63 63
Sum finansielle eiendeler 5 067 68 198 73 265

Finansiell gjeld
Langsiktig rentebærende gjeld 2 528 195 935 196 463
Kortsiktig rentebærende gjeld 4 900 4 900
Leverandørgjeld 14 302 14 302
Annen kortsiktig gjeld 7 797 7 797
Konsernkontoordning 252 784 252 784
Sum finansiell gjeld 528 475 718 476 246

Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked) 0
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte) -528
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata) 5 067

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansille forpliktelser som skal 
måles til virkelig verdi over resultatet på grunn at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til 
virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. 
Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter
Metode for verdsettelse:
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning 
til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte 
posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet 
verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom
velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk 
talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av 
informasjonen som er tilgjengelig i markedet. 
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Andre langsiktige fordringer består av: 2020 2019
Lån gitt til Adresseavisens Pensjonskasse 9 000
Øvrige poster 62 63
Sum langsiktige fordringer 9 062 63

Andre langsiktige forpliktelser består av: 2020 2019
Salgsopsjon pr 01.01.
Tilgang salgsopsjon 11 860
Sum langsiktige forpliktelser 11 860

Oversikt over aksjer og andeler 2020 2019

Trønder-Avisa 2 374 2 374
24SevenSocial 894 1 700
Pro Venture Seed 943
Faktisk.no 50 50
Sum aksjer og andeler 3 317 5 067

Balanseført verdi 1.1 5 067 18 382
Tilgang 5 329
Avgang -806 -18 062
Verdiendringer over totalresultatet(OCI) -943 -583
Balanseført verdi 31.12 3 317 5 067

Note 18 - Fordringer

Langsiktige fordringer

Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

2020 2019

Andre langsiktige fordringer 9 062 63
Sum 9 062 63

Note 19 - Rentebærende gjeld

Bokført verdi
Låntaker Forfall 31.12.2020 31.12.2019
Lån 1 3 mnd. NIBOR + 1,5% 02.okt.30 195 935 200 835
Lån 2 3 mnd. NIBOR + 1,5% 26.feb.30 299 120
Kortsiktig rentebærende gjeld 1,99 % 252 826 252 784
Sum rentebærende gjeld 747 881 453 619

2020 2019 2020 2019
Inngående balanse langsiktig lån 200 835 200 835 4 871 6 061

Avdrag -4 900
Nytt lån 300 000 7 142
Etableringsgebyr -1 500
Amortisering etableringsgegyr 620
Sum rentebærende gjeld 495 055 200 835 12 013 6 061

Rentebetingelser

Lån Rente

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Det forventes ikke noe tap på fordringene i 2020, det er derfor 
ikke foretatt noen avsetning, og det er heller ikke kostnadsført noe tap i løpet av året.

For konserninterne fordringer henvises det til note 14 "Nærstående parter".

Minoritetsaksjonærene i Polaris Media Sør AS og Bladet Sunnhordland AS har en salgsopsjon, hvor de i årene 2023-2026 kan selge sine 
aksjer til Polaris Media ASA. Verdien av salgsopsjonen inngår i samlet kostpris på aksjene i de to selskapene, sammen med ytet 
kontantvederlag. Verdien av salgsopsjonene er ført som langsiktig forpliktelse.

Polaris Media ASAs rentebærende gjeld består av følgende:

Lån 1: MNOK 200-lån
Polaris Media ASA hadde avdragsfrihet fram til og med tredje kvartal 2020 på MNOK 200 lånet. Kvartalsvise avdrag på MNOK 4,9 skal 
betales fra fjerde kvartal 2020 og fram til forfall i fjerde kvartal 2030.

Lån 2: MNOK 300-lån
I januar 2020 ble det tatt opp et nytt lån hos Sparebank1 SMN på MNOK 300 for å øke den finansielle fleksibiliteten til konsernet. Løpetid 
for det nye lånet er ti år, der de fem første årene har avdragsfrihet.

Kortsiktig rentebærende gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld består av bankinnskudd som er reklassifisert til kortsiktig gjeld. Saldoen er negativ som følge av at Polaris 
Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning. 

En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement, avdrag og rentebetalinger fremgår av tabellen nedenfor.
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Gjenstående tid < 1 år 1‐2 år 2‐3 år 3‐4 år 4‐5 år > 5 år Sum

Finansielle forpliktelser (ikke derivater)

Langsiktig lån 19 600 19 600 19 600 19 600 79 600 342 835 500 835

Pantesikret gjeld 2020 2019

Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebanken 1 SMN 475 455 195 935
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld) 19 600 4 900
Pantesikret gjeld per 31.12 495 055 200 835

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet

Datterselskaper 1 087 862 843 192
Se note 15 "Datterselskaper" for en nærmere spesifisering.

Garantiansvar

Note 20 ‐ Finansposter

Finansinntekt 2020 2019

Inntekt på investering i datterselskaper 52 892 64 152
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  2 714 784

Annen finansinntekt 3 834 3 156
Sum finansinntekt  59 440 68 093

Finanskostnader

Nedskrivning av finansielle eiendeler 
Renter lån 12 013 6 061
Annen rentekostnad 2 026 1 066
Annen finanskostnad  625 663

Sum finanskostnader 14 664 7 791

Note 21 ‐ Hendelser etter balansedagen

Selskapet har per 31.12 avgitt garantier relatert til husleie (35,3 mill.) og skattetrekk (49,7 mill.)

Pantstillelser og garantiansvar
Som sikkerhet banklån, samt trekk‐ og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige 
datterselskaper pålydende MNOK 900. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. 

Dom i sak om advokatansvar
Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2020 ikke tillates 
fremmet. Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg. I dommen fra Borgarting lagmannsrett 
ble Polaris Media ASA ved datterselskapene Adresseavisen AS og Polaris Media Nord‐Norge AS tilkjent MNOK 100 i erstatning for 
tap som følge av feil ved advokatrådgivning, samt dekning av saksomkostninger og forsinkelsesrenter. Dommen ble dermed 
rettskraftig. 
Erstatningsbeløp, renter og dekning av saksomkostninger er bokført i 2021.

Rettssak om løsningrett til LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder‐Avisa AS
LL Inntrøndelagen eier ca. 38% av aksjene i Trønder‐Avisa AS. Amedia kjøpte i mai 2020 ca. 94% av aksjene i LL Inntrøndelagen. 
Polaris Media anfører å ha krav på løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder‐Avisa AS. Bakgrunnen er at 
aksjonæravtale mellom aksjonærene i Trønder‐Avisa AS fra 2010 gir løsningsrett i tilfelle eierskifte som endrer kontrollen i 
aksjonærene. Løsningsretten bestrides av LL Inntrøndelagen. Polaris Media har derfor reist søksmål mot LL Inntrøndelagen med 
krav om dom for at løsningsretten kan gjøres gjeldende, og rettssaken vil foregå i Inntrøndelag tingrett 23. til 25. mars 2021. 

Polaris Media blir deleier i Mentor Medier og partene inngår en strategisk samarbeidsavtale
Den 9. mars 2021 inngikk Polaris Media og Mentor Medier en strategisk samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidet vil Mentor 
Medier få tilgang til større ressurs‐ og utviklingskapasitet og være bedre rustet i den pågående digitale transformasjonen. Polaris 
Media vil med dette få økt volum, noe som gir potensiale for enda bedre produkter og tjenester i fremtiden. Som en del av dette er 
det inngått en egen samarbeidsavtale om annonsetjenester, som i første omgang gjelder for Dagsavisen. Videre er det også avtalt 
at flere av avisene til Mentor Medier skal trykkes desentralisert i Polaris Trykk på Stord og i Trondheim. Partene skal arbeide videre 
med en konkretisering av øvrige samarbeidsområder. 

Samtidig med inngåelsen av den strategiske samarbeidsavtalen, kjøpte Polaris Media 12% av aksjene i Mentor Medier. Total 
kjøpesum for aksjeposten var MNOK 28,3.

Lånebetingelser banklån
Polaris Media ASAs banklån har følgende lånebetingelser:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5%
2) Konsernets netto rentebærende gjeld (NIBD) delt på 12 måneders normalisert rullerende EBITDA (inkludert utbytte fra FINN.no AS), 
skal være maks 4.

Konsernet er ikke i brudd med lånevilkårene per 31. desember 2020. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 
2020 og 2019 finnes i konsernregnskapet.

Kredittfasiliteter
Polaris Media ASA har en ubenyttet kredittfasilitet på MNOK 100. 
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Polaris Media ASAs årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, utvidet resultatregnskap 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder 
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, totalresultatet for perioden, oppstilling 
over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Polaris Media ASA 

per 31. desember 2020 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet 
per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter 
regnskapsloven § 3-9. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Polaris 
Media ASA per 31. desember 2020 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

Sentrale forhold ved revisjonen  

Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet for 
2020. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår mening om årsregnskapet 
som helhet. Vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. 
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Beskrivelse av sentrale forhold Hvordan vår revisjon adresserte sentrale forhold 

Verdsettelse av goodwill og immaterielle eiendeler 

Det vises til note 16 i konsernregnskapet der det 
fremkommer at balanseført verdi av goodwill 
31.12.2020 var MNOK 581 og balanseført verdi av øvrige 
immaterielle eiendeler var MNOK 772.   
 
Eiendelene ble for det vesentligste innregnet i 
forbindelse med overtakelse av Harstad Tidende 
Gruppen i 2008, Edda Media Nord-Vestlandet i 2009, 
Stampen Media i 2019 samt Polaris Media Sør og Polaris 
Media Vest i 2020.  
 
Ledelsens prosess for årlig vurdering av behov for 
eventuelle nedskrivninger fremgår av note 16, hvor også 
de sentrale forutsetningene som inngår i vurderingene 
fremkommer.  
 
Vurdering av behov for nedskrivninger og den 
påfølgende estimering av verdi er en kompleks prosess 
som inkluderer betydelig bruk av skjønn og estimater, og 
er derfor identifisert som et sentralt forhold i revisjonen. 

 

 

Vi har opparbeidet forståelse for konsernets prosesser 
og vurdert relevante kontroller relatert til 
nedskrivningsvurderinger av goodwill og immaterielle 
eiendeler. 
 
Utførte handlinger inkluderte: 
 

 vi vurderte metodisk tilnærming mot kravene i 
regnskapsstandarden IAS 36- Verdifall på 
eiendeler. 

 vi kontrollerte matematisk nøyaktighet i de 
anvendte verdsettelsesmodellene. 

 vi opparbeidet forståelse for de viktigste 
forutsetningene om forventede fremtidige 
kontantstrømmer og grunnlaget for disse. 

 vi utfordret de viktigste forutsetningene som er 
lagt til grunn for beregning av fremtidige 
kontantstrømmer, herunder fremtidig vekstrate. 
Eksterne kilder og markedsdata ble benyttet for å 
verifisere viktige forutsetninger der dette har vært 
mulig og vurdert hensiktsmessig. 

 vi vurderte anvendt diskonteringsrente ved å 
sammenligne med uavhengige kilder. 

 
Vi benyttet intern verdsettelsesspesialist i utvalgte 
deler av revisjonen.  
 
Vi vurderte tilstrekkeligheten av informasjonen gitt i 
notene mot de krav som følger av IAS 36. 
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Verdsettelse av aksjepost i Finn.no AS 

Som det fremkommer av note 19 i konsernregnskapet 
utgjør balanseført verdi av aksjer i Finn.no MNOK 2.391. 
Aksjene måles til virkelig verdi i henhold til IFRS 
9/IFRS13. 
 
Aksjene handles ikke i et aktivt marked, og klassifiseres 
på nivå 3 etter IFRS 13. Verdsettelsesmetoden, som 
fremgår av note 19, er observerte «sum-of-the-parts»-
verdiestimater av Finn.no AS fra tre utvalgte meglerhus, 
innhentet og konsolidert til en samlet verdsettelse av 
ekstern verdsettelsesekspert, SpareBank 1 Markets. 
 

Detaljert informasjon om selskapets modell og 
verdsettelsesmetode fremgår av note 19 i 
konsernregnskapet. 

 
Balanseført verdi representerer en vesentlig del av 
konsernet balanse og beregningene inneholder 
skjønnsmessige vurderinger, og er derfor identifisert 
som et sentralt forhold i revisjonen 

 

Vi har opparbeidet forståelse for konsernets prosesser 
og vurdert relevante kontroller relatert til 
verdsettelsen av aksjene i Finn.no AS. 
 
Utførte handlinger inkluderte:  
 

 vi vurderte verdsettelsesmetoden mot 
kravene som stilles i IFRS 9/IFRS 13, 

 vi gjennomgikk samlet rapport og endelig 
verdsettelse utarbeidet av SpareBank 1 
Markets, herunder påså vi at det var samsvar 
med underliggende verdsettelser fra de tre 
utvalgte meglerhusene,  

 vi vurderte sentrale forutsetninger som 
estimert EBITDA og anvendte multipler i 
underliggende verdsettelser, og 

 vi vurderte de eksterne verdsetternes 
uavhengighet, kvalifikasjoner og kompetanse. 

 
Vi benyttet intern verdsettelsesspesialist i utvalgte 
deler av revisjonen. 
 
 
Vi vurderte også tilstrekkeligheten av informasjonen 
gitt i notene mot de krav som følger av IFRS 7/IFRS 13. 

 

 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med forenklet anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, og for konsernregnskapet i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og 
på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for selskapsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, 
eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening 
om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen 
henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke 
er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er 
basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold 
kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt 
årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et 
rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til 
enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte 
regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for 
vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte 
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Vi gir dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll en uttalelse om at vi har etterlevd relevante etiske krav 
til uavhengighet, og om at vi har kommunisert og vil kommunisere med dem alle relasjoner og andre forhold som 
med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke vår uavhengighet, og, der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.  
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Av de sakene vi har kommunisert med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, tar vi standpunkt til 
hvilke som var av størst betydning for revisjonen av årsregnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er 
sentrale forhold ved revisjonen. Vi beskriver disse sakene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift 
hindrer offentliggjøring av saken, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at en sak ikke skal omtales i 
beretningen siden de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring med rimelighet må forventes å oppveie 
allmennhetens interesse av at saken blir omtalt. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i 
redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og 
forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Trondheim, 15. mars 2021  
Deloitte AS  
 

 
 
Mette Estenstad  
statsautorisert revisor 
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