
Mediebedriftenes Landsforening 

Styrets årsberetning 2019 

Virksomhetens art 

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har som mål å bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og 

informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode 

og stabile betingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier. 

MBL er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for publisistiske medier. Foreningen er lokalisert i Oslo. 

Organisasjonen består av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), samt foreningens heleide datterselskaper 

Papirkjøp as, Mediebedriftenes Klareringstjeneste as og Nada as. Det er fra og med 2011 utarbeidet 

konsernregnskap for organisasjonen.  

Årsregnskap med noteopplysninger for de enkelte datterselskapene utarbeides særskilt.     

Økonomi 

Årsregnskapet for MBL viser driftsinntekter på kr 56.894', driftskostnader på kr 56.784' og netto finansposter på 

kr 664'. Årsresultatet er et overskudd på kr 774'. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2019 var kr       

-4.692', hovedsakelig som følge av lavere leverandørgjeld ved utgangen av 2019. Netto endring i likvider var på kr 

-9.801', som i all hovedsak skyldes lavere leverandørgjeld og økt investering i markedsbaserte verdipapirer. 

Egenkapitalen er pr 31. desember 2019 kr 26.668'. 

Årsregnskapet for konsernet samlet viser driftsinntekter på kr 135.562', driftskostnader på kr 134.510' og netto 

finansposter på kr 710'. Årsresultatet før skatt er et overskudd på kr 1.762'. Netto kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter i 2019 var kr -6.024', hovedsakelig som følge av lavere leverandørgjeld og økning i forskuddsbetalte 

kostnader. Netto endring i likvider var på kr -11.133', som i all hovedsak skyldes lavere leverandørgjeld, økning i 

forskuddsbetalte kostnader og økt investering i markedsbaserte verdipapirer. Egenkapitalen er pr 31. desember 

2019 kr 32.553'. 

Papirkjøp as har som mål å skaffe standard avispapir av beste kvalitet til en pris på linje med den laveste 

markedsprisen i Europa, og samarbeide med trykkeriene om kvalitet og logistikk. Styret anser disse målene som 

oppnådd i 2019. Papirkjøp as hadde i 2019 et overskudd på kr 523' og en total egenkapital på kr 4.269'. 

Mediebedriftenes Klareringstjeneste as har som formål å klarere bruk av digitale kopier. Mediebedriftenes 

Klareringstjeneste as hadde i 2019 et årsresultat på kr 21' og en total egenkapital på kr 581'. Selskapet betaler ut 

kr 8.139' i vederlag for 2019. 

Nada as har utviklet og drifter en egen web-basert tjeneste for annonsedistribusjon- og mottak. Nada as hadde i 

2019 et årsresultat på kr 391' og en total egenkapital på kr 1.460'. 

I tillegg eier MBL 33,34% av Norsk Opplagskontroll as som er innregnet i konsernregnskapet etter 

egenkapitalmetoden. Norsk Opplagskontroll as kontrollerer og godkjenner opplagstall for aviser, magasiner og 

ukeblader. I 2019 hadde Norsk Opplagskontroll as et underskudd på kr -1' og en total egenkapital på kr 210' 

Årsregnskapet 

Etter styrets mening er det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende 

informasjon om foreningens og konsernets drift og stilling pr 31. desember 2019. Det har heller ikke inntruffet 
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forhold etter 31. desember 2019 som er av betydning ved bedømmelsen av foreningen eller konsernet og som 

ikke framkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. 

Finansiell risiko 

Foreningen er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter.  

Markedsrisikoen knytter seg blant annet til den generelle utviklingen i mediebransjen, da denne er med på å 

påvirke foreningens inntektsgrunnlag. 

Foreningens kredittrisiko er i all vesentlighet knyttet til oppgjør av foreningens fordringer på sine medlemmer og 

andre samarbeidspartnere. Foreningen har inngått en factoringavtale med NHO, som kjøper opp fordringene og 

inndriver disse, og således er foreningens kredittrisiko redusert til et minimum. 

Foreningens likviditetsrisiko regnes som relativt lav, som følge av forutsigbare inntektsstrømmer og utgifter. 

Likviditetssituasjonen anses som god ved utgangen av 2019. 

Fremtidig utvikling 

Foreningen følger tett med på utviklingen i mediebransjen, og forventer at denne vil påvirke foreningens 

aktiviteter også i 2020. Foreningen forventer en mindre nedgang i inntektsgrunnlaget når det gjelder kontingent 

og serviceavgift i forhold til 2019.  

Foreningens vedtatte strategi med tilhørende politisk plattform og tariffpolitisk dokument følges opp og drøftes 

og justeres jevnlig blant annet på hovedstyrets strategisamling. Utvalg og forum fungerer og bidrar med saker til 

hovedstyret. 

Koronapandemien som inntraff i januar 2020 har ikke betydning for årsregnskapet for 2019. Hendelsen har heller 

ikke hatt vesentlig negativ betydning for foretakets stilling og resultat i perioden mellom balansedagen og 

tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet. Hendelsen påvirker medlemmene, men det er for tidlig å si om dette 

påvirker kontingentinntektene i 2020.  Kostnadssiden er berørt av at arrangement som Medieleder er avlyst og at 

årsmøte samt medieprisutdeling er utsatt til september. Hendelsen er forventet å påvirke foretakets 

finansplassering i NHOs LF-fond i 2020. Koronapandemien anses ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om 

foretakets evne til fortsatt drift. Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Forskning og utvikling 

Foreningen og dens datterselskaper har ikke drevet med eksplisitte forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2019.  

Arbeidsmiljøet 

Det totale sykefravær har i 2019 vært 4,2 prosent. Mesteparten av dette er langtidsfravær. Korttidsfraværet er 

marginalt. 

Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende, og det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 

arbeidsplassen. 

Ytre miljø 

Etter det styret kjenner til, medfører ikke virksomheten verken forurensning eller utslipp som kan være til skade 

for det ytre miljø. Alt papiravfall gjenvinnes. 

Personalet og likestilling 

Ved utgangen av 2019 var det 14 ansatte i MBLs administrasjon. Av disse er 2 menn og 12 kvinner. 
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Styret består av 7 menn og 5 kvinner. 

Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom menn og kvinner. Foreningen 

har en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ledelsen i 

konsernet og morselskapet består av både menn og kvinner. 

Fortsatt drift 

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av foreningen til grunn ved avleggelsen av 

årsregnskapet. 

 

Oslo, 
Årsberetningen er signert elektronisk 
 

 
 

_____________________  ___________________  __________________ 
Tove Nedreberg, styreleder  Per Magne Tveiten  Pål Nedregotten 
 

_____________________  ___________________  __________________ 
Dag B. Sørsdahl    Tomas E. Myrbostad  Victoria C. Schultz 
 

_____________________  ___________________  __________________ 
Axel Walø    Siv Juvik Tveitnes  Bård Skaar Viken 
 

_____________________  ___________________  __________________ 
Kristina F. Nilsen   Grethe Malkmus  Nils Kristian Gauslaa 
 

     ____________________ 
     Randi S. Øgrey, daglig leder 
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