
Mediebedriftenes Landsforening

Styrets årsberetning 2020

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 56.788', driftskostnader på kr 56.618' og netto finansposter på 
kr 633'. Årsresultatet er et overskudd på kr 803'. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter/netto endring i 
likvider i 2020 var kr 7.053', hovedsakelig som følge av høyere leverandørgjeld ved utgangen av 2020. 
Egenkapitalen er pr 31. desember 2020 kr 27.472'.

Årsregnskapet for konsernet samlet viser driftsinntekter på kr 121.200', driftskostnader på kr 120.657' og netto 
finansposter på kr 681'. Årsresultatet før skatt er et overskudd på kr 1.225'. Netto kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter i 2020 var kr 10.947', hovedsakelig som følge av høyere leverandørgjeld, reduksjon i forskuddsbetalte 
kostnader samt lavere fordringsmasse. Netto endring i likvider var på kr 10.912', som i all hovedsak skyldes 
høyere leverandørgjeld, reduksjon i forskuddsbetalte kostnader samt lavere fordringsmasse. Egenkapitalen er pr. 
31. desember 2020 kr 33.731'.

Papirkjøp as har som formål 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 2020. Papirkjøp as hadde i 2020 et overskudd på kr 133' og en total egenkapital på kr 4.403'.

Mediebedriftenes Klareringstjeneste as har som formål å klarere bruk av digitale kopier. Mediebedriftenes 
Klareringstjeneste as hadde i 2020 et årsresultat på kr 32' og en total egenkapital på kr 613'. Selskapet betaler ut 
kr 8.405' i vederlag for 2020.

Nada as har utviklet og drifter en egen web-basert tjeneste for annonsedistribusjon- og mottak. Nada as hadde i 
2020 et årsresultat på kr 174' og en total egenkapital på kr 1.635'.

I tillegg eier MBL 33,34% av Norsk Opplagskontroll as som er innregnet i konsernregnskapet etter 
egenkapitalmetoden. Norsk Opplagskontroll as har frem til 2020 kontrollert og godkjent opplagstall for aviser, 
magasiner og ukeblader. Selskapet ble i 2020 besluttet avviklet, og oppgavene er overført MBL. Selskapet er 
under avvikling. I 2020 hadde Norsk Opplagskontroll as et overskudd på kr 104' og en total egenkapital på kr 314'

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 2020. Det har heller ikke inntruffet 
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forhold etter 31. desember 2020 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 svært god ved utgangen av 2020.

Fremtidig utvikling

Foreningen følger tett med på utviklingen i mediebransjen, og venter at denne vil påvirke foreningens aktiviteter 
også i 2021. Foreningen venter en mindre nedgang i inntektsgrunnlaget fra kontingent og serviceavgift i forhold til 
2020. 

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 godt og bidrar med 
saker til hovedstyret.

Koronapandemien har preget virksomheten i 2020, hvor samtlige ansatte siden 12. mars har arbeidet fra 
hjemmekontor og det i svært liten grad har vært mulig å arrangere fysiske møteplasser. Alle styremøter etter 12. 
mars er avholdt digitalt, det samme gjelder årsmøte som ble utvidet med faglig innhold. Medieprisutdelingen ble 
omgjort til en digital direktesending med kun noen få prismottakere til stede (grunnet smittevern), mens årets 
lønnsoppgjør ble gjennomført med fysiske møter. For MBLs årsregnskap har pandemien fått konsekvenser i form 
av lavere kostnader på områder som reisekostnader og for noen enkeltprosjekt, noe som bl.a. betyr lavere bruk 
av fondsmidler, mens inntektene har vært stabile. Fondsplassering i NHOs LF-fond har hatt en positiv utvikling 
totalt sett i 2020. Pandemien har ikke hatt vesentlig negativ betydning for foretakets stilling og resultat i perioden 
mellom balansedagen og tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet. Pandemien 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 2020. 
Papirkjøp as har i 2020 igangsatt et prosjekt for å fremskaffe dokumentasjon om bærekraft og papirproduksjon, 
slik at trykkerier og mediehus skal ha fakta tilgjengelig for rapportering og i kontakten med kunder.

Arbeidsmiljøet

Det totale sykefravær har i 2020 vært 1,4 prosent, og består for det meste av korttidsfravær.

Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende, og det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. MBLs ansatte har arbeidet fra hjemmekontor siden mars, og man har søkt etter beste evne å 
legge forholdene til rette for dette fysisk og digitalt.
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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.

Bærekraft

MBL har hatt økt bevissthet rundt bærekraft i 2020, og tydeliggjort hvilke av FNs bærekraftsmål det bør være 
fokus på. Disse gjelder områder som avtaleinngåelse, arrangementer, reisevirksomhet og interne innkjøp. Det er 
et mål at dette arbeidet utvikles videre i 2021.

Personalet og likestilling

Ved utgangen av 2020 var det 15 ansatte i MBLs administrasjon. Av disse er 3 menn og 12 kvinner.

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

_____________________ ___________________ __________________
Pål Nedregotten, styreleder Siv Juvik Tveitnes Einar Hålien

_____________________ ___________________ __________________
Dag B. Sørsdahl Tomas E. Myrbostad Per Magne Tveiten

_____________________ ___________________ __________________
Bård Skaar Viken Kristina F. Nilsen Irene Halvorsen

_____________________ ___________________
Harald H. Rise Nina K. Vesterby

____________________
Randi S. Øgrey, daglig leder
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