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Omstilling og posisjonering med
fokus på operativt forbedringsarbeid

for berner gruppen ble 2007 et år preget av omstilling og posisjonering med fokus på operativt forbedringsarbeid. Berner Gruppen består ved inngangen
til 2008 av virksomhetsområdene avis, digitale medier,
trykkeri, eiendom og investeringer.
Konsernet står foran utfordringer på flere plan. For den
etablerte avisvirksomheten er hovedmålet å snu opplagsutviklingen og stabilisere lønnsomheten gjennom
effektivisering og kontinuerlige forbedringsprosesser.
Innen nye virksomheter, særlig på digitalt område,
søkes vekst og ekspansjon med basis i god drift.
I 2007 skiftet konsernet navn fra Avishuset Dagbladet
til Berner Gruppen. Det nye navnet knytter an til
avisens historie, dens grunnlegger og første redaktør
Hagbard Emanuel Berner. Samtidig er den viktigste
begrunnelsen for navneskiftet å skape et tydeligere
skille mellom Dagbladets publisistiske virksomhet
og andre virksomhetsområder i konsernet, så som
eiendom og investeringer.
Vår nære historie med langvarig opplagsnedgang
for avisa, har lært oss betydningen av kontinuerlige
forbedringsprosesser knyttet til drift. Betydelige
omstillingsprosjekter ble gjennomført i Dagbladet
i 2005 og på trykkeriet i 2006. Resultatutviklingen
gjennom 2006 og fortsatt opplagsnedgang i 2007, har
gjort det nødvendig med nye forbedringstiltak basert
på gjennomtenkte initiativ forankret hos ledelse og
medarbeidere.
Berner Gruppen har en tosidig strategi. Den medieindustrielle på den ene siden, og eiendom og finans på
den andre. Denne retningen ligger fast, og gir konsernet nødvendig langsiktig, finansiell trygghet.
Eiendomsvirksomheten vår ble styrket i 2007, og
via selskapet Citypassagen AS er vi nå i gang med å
utvikle en selvstendig virksomhet innen fast eiendom.
Som et ledd i denne strategien kjøpte Berner Gruppen i fjor Drammensveien 131 på Skøyen i Oslo. På
eiendommen skal det utvikles et moderne kontorbygg.
I årene som kommer vil satsingen på eiendom bidra
til en bredere verdiskapning i konsernet.

I fjor ble det også tatt en beslutning om at hele Berner
Gruppen flytter til Havnelageret i leide lokaler, mens
vår egen eiendomsmasse i sentrum skal utvikles og
leies ut.
Kjernevirksomheten i medieområdet i Berner Gruppen er formidling av redaksjonelt og kommersielt innhold. Selv om papiravisa har betydelige utfordringer
i et marked i endring, er Dagbladet stadig landets
tredje største avis som med sine nyhetsoppslag setter dagsorden i norsk samfunnsliv hver eneste uke.
Dagbladet skal også i framtiden være en viktig og
forfriskende stemme i norsk offentlighet.
På det digitale området har Berner Gruppen en
sterk posisjon. Dagbladet.no har målrettet styrket sin nyhetsprofil gjennom året. Vår ambisjon
på internett er å være bransjens beste til å koble
journalistikk, presentasjon og teknologisk utvikling. Da er det hyggelig at dette også blir lagt
merke til av andre. Dagbladet.no ble i 2007 kåret
til Årets nettsted av bransjeorganisasjonen MBL.
Dagbladet-navnet står sterkt i folks bevissthet, og
i kombinasjonen papir-nett har merkevaren Dagbladet aldri hatt større oppslutning blant lesere og
brukere enn i dag.
Mediemiljøet i Berner Gruppen har en kultur og en
historie preget av innovasjon og produktutvikling.
Dette miljøet tok beslutningen om å lansere Magasinet, og dermed skapte man det som senere har gitt
inspirasjon til utviklingen av en rekke avismagasiner
i Norge. Det var dette miljøet som satset videre på
internett i 2001 da mange andre aktører ga opp.
Også i årene som kommer vil man se at evnen til
nytenkning og modernisering er til stede i Dagblad’
huset.
Vårt overordnede fokus i tiden som kommer vil være
nært knyttet til forbedret drift og stabilisering av
opplaget.
Også i årene som kommer vil vi se store endringer
innenfor medieeierskap. Berner Gruppen vil følge
denne utviklingen nøye.
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Nøkkeltall
Konsern
Beløp i hele 1000

Drift

Driftsinntekter

2007

2006

2005

2004

2003

1 114 310

1 168 223

1 163 610

1 141 103

1 078 229

1 184 827

1 095 288

1 054 836

993 962

-16 604

68 322

86 267

84 267

-968

-1 274

-360

-

-14 599

-62 310

-

-

-32 171

4 738

85 907

84 267

           
           
           
           

Driftskostnader

1 097 551

           
           
           
           

Driftsresultat (EBITA)
Avskrivninger goodwill
Andre inntekter/kostnader
Driftsresultat (EBIT)

16 759

           
           
           
           

-5 282

           
           
           
           

-64 614

           
           
           
           

-53 137

           
           
           

Finansresultat

           

Resultat før skattekostnad

           

Årets resultat

           

Opplag hverdager

           

Opplag lørdager

           

Opplag søndager

           

Annonsevolum (spaltemeter)

           

66 492

           
           
           

13 354

           
           
           

32 327

           
           
           

135 611

           
           

35 869

28 126

3 789

-617

3 698

32 864

89 969

83 650

14 113

35 492

66 547

61 206

146 512

162 069

183 092

186 136

247 555

267 973

294 449

291 788

133 911

150 846

169 516

162 409

15 573

14 512

12 505

10 888

           

231 173

           
           
           

120 444

           
           
           

15 856

           
           
           

					
           
           
           
           
           

K apital					
           
           
           

Anleggsmidler

583 230

           
           
           

422 789

429 291

576 377

634 001

575 470

331 053

550 384
317 538

1 056 790

1 004 761

907 430

867 922

493 046

509 095

500 208

459 320

367 741

289 343

210 633

225 846

           

Omløpsmidler

848 946

           
           
           
           

Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld og forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

1 432 176

           
           
           
           

541 062

           
           
           
           

631 985

           
           
           
           

259 129

           
           
           
           

1 432 176

           
           
           

196 003

206 323

196 589

182 756

1 056 790

1 004 761

907 430

867 922

           

					
           
           
           

Egenkapitalandel
Ordinære avskrivninger

           

37,8 %

           
           
           
           

43 141

           
           

46,7 %

50,7 %

55,1 %

53,7 %

41 493

40 358

39 710

43 109

           

					
           
           
           
           
           

Lønnsomhet					
           
           
           

Driftsmargin (EBITA)

1,5 %

           
           
           

Negativ

5,9 %

7,6 %

7,8 %

2,6 %

3,6 %

8,7 %

9,0 %

           

Resultatgrad

3,6 %

           
           
           
           

Kapitalens omløpshastighet

0,9

           
           
           

1,1

1,2

1,3

1,3

3,9 %

4,6 %

8,6 %

8,8 %

2,8 %

7,0 %

13,9 %

7,3 %

3,2

2,8

1,7

1,8

           

Totalkapitalens rentabilitet

4,7 %

           
           
           
           

Egenkapitalens rentabilitet

6,3 %

           
           
           
           

Likviditetsgrad

3,3

           
           
           
           

					
           
           
           
           

Personale					
           
           
           

Antall årsverk pr 31.12

           

515

           
           
           

Aksjekapital

           

Antall aksjer

           

Beholdning egne aksjer

           

Antall aksjonærer

           

24 064

           
           
           

1 203 195

           
           
           

9 661

           
           
           

960

           
           

501

517

520

511

24 064

24 064

24 064

24 064

1 203 195

1 203 195

1 203 195

1 203 195

9 661

9 661

9 661

9 661

906

944

961

969

20

20

20

20

22,50

22,50

22,50

22,50

           

Pålydende i kroner

20

           
           
           
           

Utbytte pr aksje i kroner

10,00

           
           
           
           

Fortjeneste pr aksje i kroner

27

           
           
           

13

30

56

51

(22,32)

(14,42)

20,58

2,28

           

RISK pr. aksje

I/A
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Årsberetning 2007

Året 2007:
• Vekst, men også økt ressursbruk innen digitale medier
• Fortsatt opplagsfall og effektiviseringstiltak i papiravisen
• Godt resultat for investeringsområdet
• Salg av forlagsvirksomheten

lånekostnader og dårligere resultat fra tilknyttede selskaper. Morselskapets totalkapital var ved utgangen av
året 981,3 mkr mot 806,6 mkr i 2006. Egenkapitalen
pr. 31.12.2007 var på 399,9 mkr mot 442,9 mkr pr.
31.12.2006.

Årsresultat etter skatt for konsernet ble 32,3 mkr
(14,1 mkr i 2006)

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for regnskapsåret 2007.

Konsernets resultat og balanse består av konsoliderte tall
for virksomhetene Berner Gruppen AS (morselskapet),
AS Dagbladet, DB Medialab AS, AS Dagblad-Trykk,
DB-Invest AS, Citypassagen AS, FFT AS, Magasinforlaget AS, Mediaflex AS, AS Oslo Ridehus, Vestfold
Flyplassinvest AS og Versal Forlag AS. Selskapets forretningskontor er i Oslo.
Driftsinntektene for konsernet ble 1.114,3 mkr i
2007 mot 1.168,2 mkr i 2006. Årsresultatet etter
skatt for konsernet ble 32,3 mkr mot 14,1 mkr i
2006. Resultatoppgangen i 2007 skyldtes hovedsakelig bedre resultater fra investeringsporteføljen. Driften ble belastet med betydelige restruktureringskostnader, hovedsakelig i papiravisen. Resultatandeler
inklusive nedskriving av relatert goodwill fra tilknyttet virksomhet, trakk finansresultatet ned med
15,5 mkr. Rentekostnadene økte som følge av
høyere belåning og høyere markedsrenter enn i 2006.
Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
i konsernet var 71,4 mkr. Driftsresultatet for konsernet før omstillingskostnader og goodwillavskrivninger
ble 16,8 mkr. Driftsresultatet etter omstillingskostnader og goodwillavskrivninger ble -53,1 mkr.
Differansen mellom kontantstrøm fra driften og driftsresultatet skyldes hovedsakelig avskrivninger samt at
omstillingskostnadene først kommer til utbetaling i
2008. De samlede investeringene i varige driftsmidler
for konsernet i 2007 var 16,7 mkr. Konsernets likviditetsbeholdning var 78,4 mkr pr. 31.12.2007.
Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 1.432,2
mkr mot 1.056,8 mkr året før. Egenkapitalandelen pr.
31.12.2007 var 37,8 % sammenlignet med 46,7 % pr.
31.12.2006.
Årsresultatet for morselskapet ble -31,0 mkr mot -24,6
mkr i 2006. Nedgangen skyldtes hovedsakelig høyere
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I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Avis

Totalmarkedet for aviser falt i 2007 og fallet var sterkere for løssalgsaviser enn for resten av markedet.
Totalmarkedet for norske aviser på hverdager gikk
ned med 1 %, mens løssalgsmarkedet gikk ned med
3 %. Dagbladets opplag på hverdager ble tilsvarende
redusert med 7,4 %. Lørdagsopplaget til Dagbladet
hadde en nedgang på 6,6 %, mens søndagsutgaven
falt med 10,1 %.
Lesertallene var også fallende. Dagbladet er landets
tredje mest leste avis og hadde i gjennomsnitt 657.000
daglige lesere i 2007. Dette utgjorde en nedgang på
72 000 lesere fra 2006.
Gjennom hele 2007 har det pågått kontinuerlig redaksjonell produktutvikling for å styrke Dagbladets posisjon i markedet. Den redaksjonelle utviklingen skal
videreutvikle avisa med vekt på å styrke Dagbladets
tradisjonelt sterke sider; nyheter, kultur og debatt.
Annonsemarkedet var godt i 2007. Dagbladets lesere
er attraktive for annonsørene. De er samfunnsbevisste,
moderne kvinner og menn i aldersgruppen 12-60 år,
med høy utdannelse og husstandsinntekt. Attraktive
lesere i kombinasjon med målrettet utvikling av salgsorganisasjonen, nye annonseprodukter og et generelt
høyere aktivitetsnivå blant merkevareannonsørene, ga
økt annonsevolum med 3,7 % (AC Nielsen). Allikevel
var totale annonseinntekter noe lavere enn i 2006.
I 2007 ble annonseomsetningen i avisa 284,3 mkr
mot 301,4 i 2006. Dette utgjør en omsetningsreduksjon på 5,7 %. Annonseinntektene utgjorde 32 % av
avisas samlede omsetning.

Magasinene i Dagbladet utfordres i det nasjonale
markedet av helgemagasiner, spesielt VG Helg og
Aftenpostens A-magasin. Dagbladets magasiner hadde
imidlertid økte annonseinntekter i 2007 og står sterkt
i konkurransebildet.

no hadde en økning i ukentlige brukere gjennom
året med ca. 250.000 til ca. 500.000 brukere og var
14. største nettsted ved utgangen av 2007 (TNS
Gallup/Metrix).
Trykkeri

Nye medier

Nettbruken er i sterk vekst og Dagbladet.no opplevde framgang i antall daglige brukere fra 809.000
i 2006 til 913.000 i 2007. Dette gjør Dagbladet.
no til Norges 3. største avis, kun passert av VG og
VG Nett.
Dagbladet.no er også landets 3. største nettsted med
omkring 1,8 millioner brukere. Antall unike brukere
holdt seg på samme nivå som året før, tross frafall av
brukere på nettsamfunnet Blink.no. Annonseomsetningen for selskapet økte med 25 % i 2007.
Bakgrunnen for brukerpopulariteten til Dagbladet.
no er en kombinasjon av en kontinuerlig oppdatert
nyhetsdekning og en rekke eksperimentelle tjenester.
Dagbladet.no ble i 2007 kåret til Årets nettsted av
MBL. Reisetjenesten ”Reisetips” mottok den internasjonale prisen IFRA XMA Cross Media Awards
under den internasjonale aviskonferansen i Wien i
Østerrike, høsten 2007.
Kjendis.no ble lansert i 2006 og opplever fortsatt
vekst. Ved inngangen til 2008 er Kjendis.no blant
Norges største nettsteder med over 500.000 brukere
hver uke.
Høsten 2006 kom Dagbladet TV på lufta og tjenesten opplever fortsatt god vekst. Dagbladet TV viste
ved utgangen av 2007 rundt 1,5 millioner tv-klipp
hver uke.

Til tross for redusert opplag fra Dagbladet opplevde
AS Dagblad-Trykk en svak omsetningsøkning i 2007.
Driftsmarginen var noe bedre enn i 2006. Dette kan
tilskrives det kontinuerlige omstillings- og effektiviseringsarbeidet som ble startet i 2005.
Fra aviskundenes side øker fortsatt fokus på produktutvikling gjennom temabilag, magasiner og annonseinnstikk. En trend i retning av differensiering av
papirkvaliteter og formater utfordrer den tradisjonelle
produksjonsteknologien.
Virksomheten vil fortsatt ha fokus rettet mot reorganisering og kontinuerlig forbedringsarbeid samt
vurdere mulige samarbeidspartnere.
Forlag/Magasin

Området bestod i 2007 av Magasinforlaget AS som
står bak utgivelsen av spillheftet Sudoku i Norge, Sverige og Danmark, FFT AS som utga fotballmagasinet FireFireTo, samt Versal forlag som utgir fakta- og
dokumentarbøker. Området forvalter også en eierposisjon på 34 % i Boksenteret Erik Pettersen AS.
Magasinet FireFireTo utga siste utgave i desember
2007 og driften i selskapet er innstilt. Versal Forlag
ble solgt til Gyldendal med virkning fra 1. januar
2008. Virksomhetsområdet forlag/magasin er avviklet
fra 2008.
Eiendom

Dagbladet.no Mobil fortsetter å trekke nye brukere
og er Norges nest største nyhetstjeneste på mobil.
Mobilbrukerne blir tilbudt en lang rekke tjenester
på denne kanalen, inkludert muligheten til å se
alle videoklippene som blir publisert på Dagbladet
TV.

Eiendomsvirksomheten er organisert i selskapet Citypassagen AS. Konsernets eiendomsmasse består av ca.
20.700 m2 i Akersgata og Pilestredet i Oslo, trykkeritomten på Lørenskog på ca 45 da. og Drammensveien
131, en tomt kjøpt i 2007. I tillegg er Citypassagen
aksjonær i Sandefjord Lufthavn Torp og et eiendomsutviklingsprosjekt i Murmansk.

DB Medialab er deleier med 49,4 % i selskapet Start
Network AS, som driver portalen Start.no og tilbyr
bredbånd til private husholdninger i Norge. Start.

Konsernets egen virksomhet er største leietaker
i Akersgata og på Lørenskog. Resten leies ut på
langsiktige kontrakter til kontor- og butikklokaler.
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Eiendommene har i 2007 vært tilnærmet fullt utleid.
Berner Gruppen vil i mai 2008 flytte sin virksomhet
til Havnelageret. I Akersgata er det skrevet leiekontrakt med Cappelen Damm, som vil flytte inn etter
en oppgradering av lokalene.
Drammensveien 131 på Skøyen ble ervervet i 2.
tertial og det er igangsatt en utviklingsprosess for
oppføring av et moderne kontorbygg. Det jobbes
parallelt med å finne langsiktige leietakere til bygget, som forventes å gi betydelige leieinntekter fra
2010 og fremover.
Finansielle investeringer

Finansielle investeringer er i hovedsak organisert
i selskapet DB-Invest AS. Balanseført verdi av
finansporteføljen var ved utløpet av året 623 mkr
hvorav Berner Gruppen AS sin eierandel i NHST
Media Group på 20,5 % er bokført til 146 mkr. Siste
omsetningskurs i 2007 for NHST Media Group var
kr 1.190 pr aksje. Med dette som grunnlag ville verdien av gruppens aksjepost utgjøre 283 mkr. Porteføljen består ellers av norske og utenlandske aksjer og
fond til en markedsverdi av 477 mkr. Finansporteføljen har i 2007 økt som følge av positiv avkastning
samt netto tilgang av investeringer.
Personal og organisasjon

Sykefraværet i konsernet i 2007 var på 6,5 % mot 5,6
% i 2006. Konsernet vil gjennom bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten arbeide
videre for å redusere antall sykedager. Sykefravær i
morselskapet var 5,8 %.
Konsernet har siden 1992 gjennomført årlige arbeidsmiljøkartlegginger i overensstemmelse med Forskrift
om internkontroll. Arbeidsmiljøkartleggingen legger
vekt på både det fysiske og det organisatoriske/psykososiale arbeidsmiljøet. Undersøkelsen er utvidet til
også å sette fokus på de ansattes jobbengasjement. De
årlige undersøkelsene viser at arbeidsmiljøet i konsernet er tilfredsstillende, men det er også grunnlag
for forbedringer.
I løpet av året 2007 var det ikke forekommet eller
blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker
som har resultert i store materielle skader eller personskader.
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Konsernets arbeidsmiljøutvalg har regelmessig
avholdt møter i 2007. En rekke saker er blitt behandlet i utvalgene og løsninger er forelagt de berørte
avdelinger.
Samarbeid med de ansattes organisasjoner har vært
konstruktivt og bidratt positivt til driften.
Likestilling

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der
det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Av konsernets ansatte er 35 % kvinner.
I Berner Gruppens styre er det 2 aksjonærvalgte
kvinner av totalt 7 aksjonærvalgte medlemmer. Blant
de ansattes 3 representanter er det ingen kvinner.
Således utgjør kvinneandelen i styret 20 %.
Konsernet ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinner og ved
nyansettelser oppfordres spesielt kvinner til å søke.
Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen
ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner.
Ytre miljø

Berner Gruppen AS sine systemer for avfallshåndtering og håndtering av forurensende stoffer er
godkjent og følger de lover, regler og forskrifter
som gjelder for dette. Kjemisk avfall blir sendt for
destruksjon og papirmakulatur blir solgt for resirkulering. Dagblad-Trykks produksjon av Dagbladet er
godkjent bærer av miljømerket ”Svanen”.
Gjennom selskapet Avisretur AS håndteres innsamling, opptelling og avhending av usolgte aviser.
Returavisene er en ressurs som gjenvinnes og blir
solgt for gjenbruk i papirproduksjon.
Virksomhetsledelse

Berner Gruppens tenke- og arbeidssett skal være
forbedrende og langsiktig verdiskapende. Styrets
primære oppgave er å medvirke til å gjøre Berner
Gruppen virksomhetsmessig og finansielt sterkt til
glede for bedriften, ansatte, eiere og samfunnet.
Styret er seg bevisst at bedriften er avhengig av at det
er bedriftens ledelse og organisasjon som skaper resul-

tatene. Styrets oppgave i den forbindelse er å være en
god og tillitsfull partner med en åpen agenda og en
god støttespiller for selskapets administrasjon.
Den omfattende nedbemaningsprosessen som avisa
har igangsatt i 2007 forventes å gi betydelige kostnadsreduksjoner i perioden 2008 til 2010. Trykkeriet har
gjennomført en effektiviseringsprosess i 2007 som har
bidratt til økt effektivisering og kostnadsreduksjoner.
Ledelsens hovedfokus fremover blir å prioritere prosjekter som styrker konsernets kjernevirksomhet, i
første rekke innholdsformidling på papir og nett. I
tillegg satses det videre på finansielle investeringer
og eiendom.
Den årlige godtgjørelsen til styret fastsettes etterskuddsvis av generalforsamlingen.
Konsernet ønsker å legge til rette for å ha stabile og
langsiktige eiere. Konsernets utbyttepolitikk er dermed basert på forutsigbarhet for eierne, samt at det
skal reflektere de økonomiske resultatene for Berner
Gruppen over tid.
Finansiell risiko

Konsernet hadde ved utgangen av 2007 en rentebærende gjeld på 588,9 mkr og er derfor eksponert
for fluktuasjoner i kontantstrømmen som følge av
endringer i rentenivået. Det var pr. 31.12.2007 ingen
fastrenteavtaler knyttet til gjelden. Det er imidlertid i
2008 inngått fastrenteavtaler for 300 mkr av gjelden
med forfall i 2018.
Konsernet er ikke vesentlig eksponert for valutarisiko
siden inntekter og kostnader hovedsakelig er i norske
kroner. Konsernet hadde en bokført aksjeportefølje
på 477,2 mkr pr. 31.12.2007. I tilegg eier konsernet
20,5 % av aksjene i NHST Media Group som ble
bokført til kostpris på 146 mkr. Markedsverdien pr
31.12.2007 er ca. 283 mkr.
Konsernet har lav kredittrisiko i sin kundeportefølje.
Hoveddelen av annonseomsetningen går gjennom
formidlingsbyråer som har innbetalt et depositum
som sikkerhet for selskapets fordringer. Løssalgsomsetningen i avisa er spredt på ca. 10 500 forhandlere
som hver står for en liten del av omsetningen.

Likviditeten i selskapet er god ved inngangen til
2008. Imidlertid har selskapene fremtidige store
forpliktelser blant annet som følge av forbedringsprosjektene P10. Dette er hensyntatt i fremtidige
finansielle planer.
Fremtidig utvikling

De to første månedene i 2008 har vist en fortsatt
negativ utvikling i avissalget og opplagsnedgangen
for løssalgsavisene fortsetter. Dagbladet arbeider
med å stabilisere opplaget og forventer i 2008 en
noe mindre opplagsnedgang enn i 2007. Annonsesalget viser en positiv tendens i begynnelsen av
2008. Med reduserte opplagsinntekter vil det være
nødvendig å forbedre driften for avisa gjennom
strukturelle grep og ytterligere operasjonell effektivisering. Det igangsatte forbedringsprosjektet P10
forventes å gi resultater i løpet av 2008 og 2009 og
full effekt fra 2010.
Det pågår flere journalistiske utviklingsprosjekter i
avisa. Dagbladet skal fortsette å utvikle seg som landets viktigste nyhet, debatt og kulturavis. Dagbladet
skal bli best på samarbeid mellom nett og papir og
etablere en framtidsrettet integrert organisasjon for
alle medier.
De videre utsiktene for nye medier betegnes som
gode. Vi forventer en fortsatt vekst i 2008, samtidig
som bruken av nettet som mediekanal fremdeles vil
styrke seg blant publikum.
AS Dagblad-Trykk vil fortsette effektiviseringsarbeidet for å sikre langsiktig lønnsomhet samt vurdere
mulige samarbeidspartnere.
Eiendomsvirksomheten er styrket gjennom nye
investeringer. Drammensveien 131 skal utvikles til
en kontoreiendom med innslag av handelsarealer på
gateplan. Samlet vil bygningsmassen utgjøre 13.000
m2 og forventet ferdigstillelse er 1. halvår 2010.
Området Finansielle investeringer har hatt en vesentlig negativ verdiutvikling i den turbulente perioden
med betydelig børsfall i begynnelsen av 2008. Strategien som går ut på å være plassert i selskaper og
verdipapirer som forventes å gi god avkastning over
tid, ligger imidlertid fast.
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Årsresultat og disponeringer Beløp i hele tusen

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Konsernets årsresultat ble i 2007 32,3 mkr mot 14,1 mkr i 2006.
Morselskapets årsresultat på -31,0 mkr etter skattekostnad foreslås disponert slik:

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Fond for vurderingsforskjeller

kr

-210

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Foreslått utbytte

kr

11.935

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Annen egenkapital

kr

-42.719

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Sum anvendelse

kr

-30.994

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Det foreslåtte utbyttet på kr 10,0 pr aksje, mot kr 22,50 per aksje for 2005 og 2006.
Pr. 31.12.2007 utgjør morselskapets frie egenkapital 301,8 mkr.

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

oslo, 2. april 2007

I styret for Berner Gruppen AS
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Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder

jan lindh

ragnar horn

kirsten idebøen

finn jebsen

anne lise meyer

torstein i. tvenge

mentz tor amundsen

tore asphjell

leif kristiansen

tore stangebye
Konsernsjef
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Års- og konsernregnskap for 2007
Resultatregnskap
Beløp i hele 1000

Mor 01.01 - 31.12			

Konsern 01.01 - 31.12

                 

                 

                 

2007

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

15 929

                 
                 

2006		

Note

69

                 
                 

Salgsinntekt

2

-

Annen driftsinntekt

2

-

Sum inntekter		

-

Varekostnad		

5 322

                 
                 

-21 320

                 
                 

-

                 
                 

1 656

                 
                 

Lønnskostnad

5

-22 976

                 
                 

Avskr. på varige driftsm. og immat. eiend.

6

4 636

                 
                 
                 

-14 158

                 
                 
                 
                 

6 296

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

7 177

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

-1 773

                 
                 
                 
                 

-1 394

                 
                 

Annen driftskostnad

5

-33 328

Driftsresultat før goodwill og andre poster		

-

Avskrivning på goodwill

-

Andre poster

6
6/16

-16 977

                 

                 

-380

                 

                 

-39 549

                 

                 

8 556

                 

                 

-30 994

                 

                 

-30 994

                 

                 

11 935

                 

                 
                 

-42 719

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

-30 994

                 
                 
                 

16 759

                 
                 
                 
                 

5 282

                 
                 
                 
                 

64 614

                 
                 
                 

-53 137

                 
                 
                 

-

                 
                 
                 

-15 460

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 

27 595
1 168 223
253 784
404 446
41 493
485 104
-16 604
968
14 599
-32 171
-3 981
-

                 

-

Annen renteinntekt		

6 196

Annen finansinntekt		

-

Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.		

-

Nedskrivning av andre finansielle anl. midler		

1 698

                 
                 
                 

2 599

                 

30 350

                 
                 
                 

37 223

                 

76 957

                 
                 
                 

26 210

                 

-420

                 
                 
                 

-

                 

-750

Rentekostnad til foretak i samme konsern

-

                 
                 
                 

-

                 

-5 947

Annen rentekostnad		

-14

Annen finanskostnad		

-35 195

Ordinært resultat før skattekostnad		

-25 090

                 
                 
                 

-12 005

                 

10 575

Skattekostnad på ordinært resultat

11

-1 542

                 
                 
                 
                 

13 354

                 
                 
                 
                 

18 972

                 
                 
                 
                 

-24 619

Ordinært resultat		

-24 619

Årsresultat		

                 

Anvendelse av årsresultatet

                 

32 327

                 
                 
                 

32 327

                 
                 
                 

3 698
10 414
14 113
14 113

                 
                 

Fond for vurderingsforskjeller

12

                 

26 855

Foreslått utbytte

12

                 

-51 847

Annen egenkapital

12

                 

-

Minoritetens andel

12

373

-14 177

                 

                 

                 

                 

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

                 

                 

                 

2 009

                 

-210

430 245

                 
                 

                 

                 

                 

                 

7

                 

                 

43 141

                 
                 

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

			
                 

                 

-3 362

                 

                 

395 010

                 
                 

                 

                 

                 

                 

7

                 

                 

229 155

                 
                 

Res. fra investering i annet foretak i samme konsern

-

                 

                 

                 

                 

                 

                 

1 114 310

                 
                 

Driftsresultat		

-33 328

                 

                 

1 140 628

                 

15 610

                 
                 

                 

                 

-

                 
                 

19 383

                 
                 

                 

17 718

                 
                 

01.01.2007

                 

                 
                 

                 

                 

                 
                 

1 094 927

                 
                 

                 

                 
                 

2007

                 
                 

-

                 
                 

                 
                 

-1 512

                 
                 
                 

12 420

                 
                 
                 

20 755

                 
                 

-247
26 990
-12 973

                 

664

                 
                 
                 

342

                 

-24 619

Sum anvendelse		

32 327

                 
                 
                 

14 113
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Balanse
Beløp i hele 1000

Mor					

Konsern	

                 
                 

31.12.2007

                 
                 

                 

31.12.2006		Note

31.12.2007

                 

                 

Eiendeler

01.01.2007

                 

                 
                 
                 

                 

                 

			
                 
                 
                 

Anleggsmidler

                 
                 
                 

                 

                 

			Immaterielle eiendeler
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

18 354

                 
                 
                 

                 

8 746

Utsatt skattefordel

11

27 700

                 

-

                 
                 
                 

-

                 
                 
                 

Konsesjoner, pantenter, varemerker m.v.

6

1 950

-

Goodwill

6

4 642

18 354

                 

                 

Sum immaterielle eiendeler		

34 292

                 

                 

Varige driftsmidler

4 163

-

                 

                 
                 

1 055

                 
                 
                 
                 

5 218

                 
                 
                 

81
4 243

                 
                 
                 

505 475

                 

                 
                 

8 389

                 
                 
                 
                 

2 709

                 
                 
                 
                 

481

                 
                 
                 
                 

1 470

                 
                 

                 

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6/13

277 464

Maskiner og anlegg

6/13

98 799

6

36 708

Sum varige driftsmidler		

412 971

486 948

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l

22 762

                 
                 

33 356

                 
                 

574 642

                 
                 

598 214

                 
                 

                 

16 868

Investeringer i tilknyttet selskap

7

9 853

                 

4/9

481

                 

Investeringer i aksjer og andeler

8

58 607

                 

22 863

Langsiktige fordringer

4

33 672

39 502

Pensjonsmidler

5

33 356

587 139

Sum finansielle anleggsmidler		

135 967

600 129

Sum anleggsmidler		

583 230

453
1 470

Lån til tilknyttet selskap

230 177

                 
                 
                 

                 

453

                 
                 
                 

2 598

                 
                 

22 863

                 
                 
                 

39 502

                 
                 
                 

90 730

                 
                 
                 

422 789

                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 

-

Varer

3

5 234

4 054

                 
                 
                 
                 

Fordringer

                 
                 
                 
                 

-

Kundefordringer		

119 215

12 532

Andre fordringer

9/15

22 847

12 532

Sum fordringer		

142 062

                 

                 

25 313

                 
                 

                 

Omløpsmidler

                 

230 177

                 

                 

                 

                 

-

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

			
                 

-

                 
                 

                 

                 

-

                 

-

                 

                 

                 

                 

                 

                 

312 383

                 
                 

9

                 

                 

                 

Lån til foretak i samme konsern

                 

-

                 

19 035

			
                 

42 342

                 
                 

-

                 

                 

                 

7

                 

                 

                 

Investeringer i datterselskap

                 
                 

115 098

                 
                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 
                 

154 943

                 
                 

                 

Finansielle anleggsmidler

                 
                 

                 

                 

-

                 

                 

19 676

                 
                 

                 

4 163

			
                 

                 

                 

                 

                 

9 924

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                 

                 

1 897

                 
                 

                 

8 746

			
                 

                 

                 

                 

                 

7 855

                 
                 

                 

-

                 

125 520

                 
                 
                 
                 

15 165

                 
                 
                 
                 

140 685

                 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

			Investeringer
                 

                 

                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

145 954

                 
                 
                 
                 

145 954

                 
                 
                 
                 

6 963

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 

Markedsbaserte aksjer

8

477 242

145 954

Investeringer i aksjer

8

145 954

145 954

Sum investeringer		

623 197

                 

9/15

78 453

                 

47 960

Bankinnskudd, kontanter og lignende

274 977

                 
                 
                 
                 

145 954

                 
                 
                 

420 931

                 
                 
                 

68 331

                 
                 
                 

383 094

206 445

Sum omløpsmidler		

848 946

                 

981 308

806 574

Sum eiendeler		

1 432 176

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

12
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634 001

                 
                 
                 

1 056 790

                 
                 

Beløp i hele 1000

Mor					

                 

                 

31.12.2007

                 
                 
                 

31.12.2006		Note

			
                 
                 
                 

Egenkapital og gjeld

                 
                 

Egenkapital

                 
                 
                 
                 

                 

			Innskutt egenkapital

                 

                 

                 

                 

                 

                 

24 064

                 

                 

-193

                 
                 
                 
                 

23 871

                 
                 
                 

                 

24 064
23 871

                 
                 
                 
                 

1 974

                 
                 
                 
                 

374 081

                 
                 
                 
                 

Aksjekapital

12

Egne aksjer (pålydende)

12

24 064

                 
                 
                 

2 184
416 800

Sum innskutt egenkapital		

-193

                 
                 
                 
                 

23 871

                 
                 
                 

                 
                 
                 

Fond for vurderingsforskjeller

12

Annen egenkapital

12

Minoritetsinteresser

12

                 

9 036

                 
                 
                 
                 

478 338

                 
                 
                 
                 

-

376 055

418 984

Sum opptjent egenkapital		

                 

442 855

Sum egenkapital		

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

399 926

                 
                 
                 

29 817

                 
                 
                 

469 175

541 062

493 046

                 
                 

                 

			Gjeld

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

			
                 
                 
                 

Avsetning for forpliktelser

                 
                 
                 
                 

                 

33 468

                 

34 497

Pensjonsforpliktelser

5

34 497

Sum avsetning for forpliktelser		

33 468

                 
                 

                 
                 
                 

Annen langsiktig gjeld

383 238

                 
                 

16 608

                 
                 
                 
                 

399 847

                 
                 
                 

                 

43 067

                 
                 
                 

                 
                 
                 

200 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

10/13

588 918

                 
                 
                 

215 750

Øvrig langsiktig gjeld

9

Sum annen langsiktig gjeld		

-

                 
                 
                 

588 918

                 
                 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

2 768

                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

11 935

                 
                 
                 
                 

133 361

                 
                 

1 609

148 065

                 
                 

9

-

Betalbar skatt

11

-

Skyldige offentlige avgifter		

                 

26 855

Utbytte

12

                 

85 006

Annen kortsiktig gjeld

9/15/18

                 

581 379

                 
                 

981 308

                 
                 

Oslo, 2. april 2008

                 
                 

55 537

                 

3

-

                 
                 
                 

37 512

                 
                 
                 

12 420

                 
                 
                 

34 291
26 990

152 716

79 185

259 129

196 003

                 
                 
                 

Sum kortsiktig gjeld		

                 

363 717

Sum gjeld		

                 

806 574

Sum egenkapital og gjeld		

                 

                 
                 
                 

891 114

                 
                 

563 744

                 

                 
                 

56 478

                 

113 470

                 
                 

                 

Leverandørgjeld

                 
                 

320 920

                 

                 

                 

-

                 

                 

                 

320 920

                 

15 750

			Kortsiktig gjeld
                 

46 821
46 821

                 

                 

                 

                 

                 

                 

			
                 

43 067

                 

                 

                 
                 

1 525

517 191

                 

                 

                 

10 548
457 101

                 

                 

                 

-193
23 871

                 

Opptjent egenkapital

-

                 

24 064

                 

-193

			
                 

01.01.2007

                 
                 
                 

                 

                 

31.12.2007

                 
                 

                 

                 

			
                 

                 

                 

                 

                 

Konsern	

Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder

1 432 176

                 
                 

1 056 790

jan lindh

ragnar horn

kirsten idebøen

finn jebsen

anne lise meyer

torstein i. tvenge

mentz tor amundsen

tore asphjell

leif kristiansen

tore stangebye
Konsernsjef
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Kontantstrømoppstilling

Beløp i hele 1000

Mor 01.01 - 31.12				
                 

2007

                 
                 
                 

                 

2006		Note

                 

2007

                 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

-39 549

                 
                 
                 

                 

-35 195

Resultat før skattekostnad		

                 

-

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 
                 

69

                 
                 
                 
                 

1 159

                 
                 
                 
                 

5 117

                 
                 
                 
                 

14 158

                 
                 
                 
                 

1 773

                 
                 
                 
                 

-11 791

                 
                 

-29 064

                 
                 

Periodens betalte skatt

-

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler		

-

Ordinære av- og nedskrivninger

668

11
6

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld

1 976

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

3 362

Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode

14
7

                 

-300

                 
                 

10 719

                 
                 
                 

9 377

                 
                 
                 

                 

-

                 
                 
                 
                 

-171 951

                 
                 
                 
                 

-6 600

                 
                 
                 
                 

-26 855

                 
                 
                 
                 

-21 309

                 
                 

-40 997

                 
                 

-

                 
                 

47 960

                 
                 

6 963
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59 887

                 
                 

3 981
-26 210

71 456

                 
                 
                 

-20 319
-12 965

                 
                 

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		

30

                 
                 
                 

4 080

                 

-81

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

6

-16 661

                 
                 
                 

-20 221

                 

-101 528

Inn-/utbet. ved salg/kjøp av aksjer i andre foretak

7/8/17

-163 825

                 
                 
                 

-157 027

                 

-15 678

Inn-/utbetalinger ved andre investeringer		

-117 287

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		

-126 589

                 
                 
                 
                 

-307 045

                 
                 
                 

10 067
-163 101

                 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

                 
                 
                 

100 000

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

10

-88 376

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

10

1 729

Endring saldo konsernkonto

9/15

                 

282 238

                 
                 
                 
                 

-14 240

                 
                 
                 
                 

-

                 
                 
                 

Utbetaling av konsernbidrag		

                 

-26 855

Utbetalinger av utbytte

                 

-13 502

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		

                 

-112 534

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		

                 

Bankinnskudd, kontanter og lignende tilført ved konsernutvidelser

17

                 

160 494

Bankinnskudd, kontanter og lignende 01.01.

15

                 

47 960

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

9/15

-

12

-

                 
                 
                 

-26 990

                 
                 
                 

241 008

                 
                 

100 000
-14 240
-26 855
58 905

                 

5 419

                 
                 

-117 161

                 

-

4 703

                 
                 

-

                 

                 
                 

-76 536

                 

1 946
-18 360

                 

-

                 
                 

                 
                 

42 461

                 

                 
                 

15 460

                 

-163

                 

                 
                 

3 698

                 

                 

                 

                 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		

                 

184 097

                 
                 

18 253

                 

                 

6 059

                 

                 

14

                 

                 

                 

Endring i andre tidsavgrensningsposter

			
                 

                 
                 

62 780

                 
                 

50 819

                 

                 

                 
                 

                 

Poster klassifisert som inv. eller finansieringsaktiv.		

                 

-1 042

                 
                 

-15 338

                 

                 

20

                 

2 393

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                 

                 

                 

-

-

                 

                 

			Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
                 

                 
                 

                 

                 

                 

13 354

                 

                 

-

                 
                 

2006

                 

			Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
                 

14

Konsern 01.01 - 31.12

68 331

                 
                 

185 493

                 

78 453

                 
                 
                 

68 331

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og
noteopplysninger og er avlagt i samsvar med
aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk
i Norge gjeldende pr. 31. desember 2007. Års
– og konsernregnskapet gir et rettvisende
bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling
og resultat. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at
regnskapsoppstillingene er sammendratt i
formen. Den nødvendige spesifiseringen er
gjort i notene. Notene er følgelig en integrert
del av årsregnskapet.
Års- og konsernregnskapet er basert på de
grunnleggende prinsipper om historisk kost,
sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens
og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de
er opptjent og kostnader sammenstilles med
opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til
sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall
ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk
at ledelsen beregner et best mulig estimat
for bruk i resultatregnskap og balanse. Det
kan fremkomme avvik mellom estimerte
og faktiske tall.

Konsolideringsprinsipper

Konsoliderte selskap
Konsernregnskapet omfatter de selskap
hvor morselskapet og datterselskap direkte
eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes
økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet
økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse
anses, i utgangspunktet, å foreligge når en
direkte eller indirekte eier mer enn 50 %
av den stemmeberettigede kapital. Selskap
som eies midlertidig konsolideres ikke. Det
er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for
alle selskap som inngår i konsernet.
Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges
verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet
for etablering av konsernforholdet til grunn.

Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av
eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi
i form av goodwill som analyseres ved hvert
kjøp.
Eliminering av interne transaksjoner
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er
eliminert.
Eliminering av eierandeler i datterselskap
Eierandeler i datterselskaper er eliminert i
konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden.
Forskjellen mellom kostpris for eierandelene
og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til
de enkelte balanseposter i henhold til reell
verdi. Eventuell ytterligere merverdi som
skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives
i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk
levetid.
Minoritetsinteresse
Minoritetsinteressenes andel av resultat etter
skatt og egenkapital, er vist som egne poster
i resultatregnskapet og balansen.
Behandling av tilknyttede selskap
Med tilknyttede selskap menes selskap der
konsernet har en eierandel på 20-50 %, hvor
investeringen er av langvarig og strategisk
karakter og hvor konsernet kan utøve en
vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap
innarbeides etter egenkapitalmetoden.
Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i
det tilknyttede selskapet med fradrag for
eventuelle avskrivninger på merverdier
som skyldes at kostpris på eierandelene var
høyere enn den ervervede andel av bokført
egenkapital. I resultatregnskapet er andel
av resultatet i tilknyttet selskap vist under
finansposter. I balansen vises eierandeler i
tilknyttede selskaper under anleggsmidler.
Generelle prinsipper
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling
innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vur-

dering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer
til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert
som antatt fremtidig salgspris redusert med
forventede salgskostnader. Andre eiendeler
er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering
av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost.
Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke
er forbigående, foretas en nedskrivning av
anleggsmidlet.
Det er i henhold til god regnskapsskikk
noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de
respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt
på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk
form. Betingede tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, kostnadsføres.
Regnskapsprinsipper for vesentlige
regnskapsposter

Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent.
Inntektsføring skjer følgelig normalt på
leveringstidspunktet ved salg av varer og
tjenester. Driftsinntektene er fratrukket
returer, merverdiavgift, rabatter, provisjoner
og fakturerte fraktkostnader.
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres
direkte til inntekter, kostnadsføres når de
påløper.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte
av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er vesentlig
lavere enn bokført verdi og dette skyldes
årsaker som ikke antas å være forbigående,
skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi.
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold
og reparasjoner blir løpende kostnadsført.
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig,
aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig
dersom det har en viss økonomisk levetid,
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samt en vesentlig kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad og
klassifiseres som ordinær driftskostnad.
Avskrivninger

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.
Avskrivningene er klassifisert som ordinære
driftskostnader.
Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med
fradrag for forventede tap.
Varelager og varekostnad

Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn – først ut” –
prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for
innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets
varekostnad består av kostpris solgte varer
med tillegg av nedskrivning i samsvar med
god regnskapsskikk pr. årsslutt.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Konsernet har pensjonsordninger som gir
de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall
opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig
avkastning på pensjonsmidler, fremtidig
regulering av lønn, pensjoner og ytelser
fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang,
osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig
verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av

brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger
er balanseført som langsiktig rentefri gjeld,
mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig
rentefri fordring dersom det er sannsynlig at
overfinansieringen kan utnyttes.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot
beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid, hvis avvikene
overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler.
Netto pensjonskostnad, som er brutto
pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og
pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær
driftskostnad og er presentert sammen med
lønn og andre ytelser.
Finansielle eiendeler

Markedsbaserte obligasjoner vurderes til
virkelig verdi i tråd med regnskapslovens
§ 5-8. Ikke markedsbaserte aksjer klassifisert
som omløpsmidler, vurderes til det laveste av
anskaffelseskost og markedsverdi for porteføljen sett under ett.
Investering i aksjer og andeler klassifisert
som anleggsmidler, vurderes til anskaffelseskost. Dersom den virkelige verdien av
investeringen er vesentlig lavere enn bokført

Note 2 Driftsinntekter 01.01 - 31.12 Beløp i hele 1000

			

             

2007

             

Løssalgsinntekter			
Annonsesalgsinntekter			

             

2006

             

604 100

             
             
             
             

412 606

             
             

66 087

             
             
             

11 218

             
             
             

20 299

             
             
             

653 444

Innskudd i pensjonskassen

Sum inntekter			

416 943

Lån til tilknyttet selskap
Andre utlån

10 629

Øvrige langsiktige fordringer

28 995

Sum

1 168 223

01.01.2007

Endring

2 199

1 038

1 855

142

4 054

1 180

             
             

31.12.2007

             
             

3 237

             
             
             
             

1 997
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5 234

             
             

481

          
          
          

-

          
          
          

435

          
          
          

          

23 243

          
          

22 327

         
         
         

22 327

         

453

481

         
         
         

453

         

-

10 910

         
         
         

-

         

537

          

Konsern
             

         

22 327

          

Note 3 Varer Beløp i hele 1000

             

          
          

          

58 212

1 114 310

             

22 327

          

          

             

             

         
         

          

             

             

         

          
          

             

Andre driftsinntekter			

         

Balanseført verdi med forfall senere enn ett år: 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 01.01.2007

             

Husleieinntekter			

16

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metoden. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter og
bankinnskudd.

          

             

Trykkeriinntekter			

Sum		

Korrigering av tidligere års feil
Korrigering av tidligere års feil er knyttet
til rentekostnader på en fastrenteavtale i
AS Dagblad Trykk som ble gjort opp i september 2007. Rentekostnader kr 5 963 196
fratrukket utsatt skattefordel kr 1 669 696,
totalt kr 4 293 500 er ført mot egenkapitalen
i konsernet 01.01.2006. Sammenlignbare
tall i konsernet for 2006 er endret.

          

             

Ferdig varer til virkelig verdi		

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen
av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative
forskjeller vurderes mot hverandre innenfor
samme tidsintervall. Visse poster vurderes
likevel særskilt, herunder merverdier ved
oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt
skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt
og utsatt skattefordel, sammen med betalbar
skatt for inntektsåret korrigert for eventuelle
feil i tidligere års beregninger.

Mor		 Konsern
             

Råvarer til anskaffelseskost		

Utsatt skatt og skattekostnad

Note 4 Fordringer Beløp i hele 1000

Konsern

Varer		

verdi og dette skyldes årsaker som ikke antas
å være forbigående, skrives investeringen ned
til virkelig verdi.

435

         
         
         

537

         

23 317

         

34 153

         
         

23 317

Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / L ån til ansatte / Pensjoner mm Beløp i hele 1000

Lønnskostnader mm.

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:

01.01 -31.12

Mor	

Konsern

        

2007

2006

        
        

Lønninger

18 970

        

2 429

2 291

        
        
        

1 976

        

Omstillingskostnader klassifisert
som andre poster

1 592

        

-7 111

        
        

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2007
Godtgjørelser
Lønn og øvrige avgiftspliktige ytelser

61 483

        

        

28 898

        
        
        

10 297

        
        
        

        

        

        

        

-1 656

-

        
        
        

-55 913

        
        
        

-11 599

        

515

969

Netto pensjonsforpliktelser *

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 fordeler seg som følger:
01.01 - 31.12		

Mor		 Konsern

Lovpålagt revisjon		

       

522 		

       

2 764

       

       

       

       

       

       

Andre attestasjonstjenester		

       

       

- 		

71

       

       

       

       

       

       

Skatterådgivning		

       

       

Andre tjenester		

150 		

504

       

       

       

       

       

       

       

       

1 310 		

Sum		

       
       

       

       

       

       

1 982 		

4 757

       

       

       

       

       

       

Pensjonskostnad
Mor	

Konsern

       

2007

       

18 328

       
       
       

2006

19 372

       
       
       

18 002

Avkastning på pensjonsmidler

-19 576

       

       

19 171

-

       
       
       

Resultatført virkning av planendring

711

       

       

Netto pensjonskostnad *

1 985

       
       
       
       

20 820

       
       

-9 627

                          

-33 356

33 468

                          
                          

-39 502

34 497

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente

5,50%		

4,75%

Forventet lønnsregulering

3,50%		

3,00%

Forventet pensjonsøkning

2,00%		

2,00%

Forventet G-regulering

4,25%		

4,25%

Forventet avkastning på fondsmidler

5,75%		

5,75%

2007

       

26 129

       
       
       

31.12.2007

01.01.2007

                           
                           

Sikret Ordning

Usikret Ordning

                           
                           
                           

Beregnede pensjonsforpliktelser

                           

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

                           

Ikke resultatført virkning av planendring

                           

463 533

45 317

                           
                           
                           

-475 700

-

                           
                           
                           

-4 147

-

                           
                           

Sikret Ordning

Usikret Ordning

473 667

49 992

-430 583

-

-7 020

-

-65 877

-12 861

-29 813

37 131

                           

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

-9 683

-9 609

                           
                           
                           
                           
                           

Netto pensjonsforpliktelser *

-25 997

35 708

                           
                           
                           

* inklusive arbeidsgiveravgift
Herav netto pensjonsmidler

33 356		

39 502

Herav netto pensjonsforpliktelser

43 067		

46 821

		
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente

5,50%		

4,75%

Forventet lønnsregulering

3,50%		

2,00%

Forventet pensjonsøkning

2,00%		

2,00%

Forventet G-regulering

4,25%		

4,25%

Forventet avkastning på fondsmidler

5,75%		

5,75%

2006

benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.

25 264

24 511

       
       
       

-24 614

       
       
       

24 439
-23 081

-

       
       
       

-

       

711

       

Resultatført virkning av estimatavvik

-

-57 814

       

-

       

       

-6 274

                          

       

-18 606

       

Resultatføring ved uttreden

7 616

                          
                          

       

       

       

       
       

       

       

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

-

-4 858

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn vanlig

       

       

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

-

                          

1 418

       
       

Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 om Pensjonskostnader. Selskapets
pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 461
personer. Konsernet har pensjons- ordninger som omfatter i alt 631 personer. Ordningene gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Konsernets pensjonsordning er organisert i Dagbladets
Pensjonskasse. Midlene forvaltes av Storebrand Kapitalforvaltning og Gjensidige Nor Kapitalforvaltning.

       

-4 147

                          
                          

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:

Lønn og annen godtgjørelse inkluderes med lønn for nåværende administrerende direktør for perioden 15.05.31.12.2007. Tidligere administrerende direktør inkluderes med lønn for perioden februar til mai 2007.

       

44 124

* inklusive arbeidsgiveravgift

Konsern

01.01 - 31.12

370 681
-347 511

                          

-

        

1 667		

117

-

                          

                          

        

Styret

Annen godtgjørelse

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

395 010 404 446

Daglig leder		

83

11 279

-377 054

                          
                          

        

17 718

305		

Pensjonskostnader

39 742

                          

                          

-

        

15 929

Ikke resultatført virkning av planendring

        

        

        

28 472

        

        

340 229

                          
                          

                          

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

        

        

        

                          

Beregnede pensjonsforpliktelser

53 443

        

        

Lønnskostnader

        

        

-3 036

        
        

        

Sikret ordning Usikret ordning Sikret ordning Usikret ordning
                          

        
        

        

1 722

        
        

        

Viderebelastning av lønnskostnader

2006

350 246 322 851
        

31.12.2006

                          
                          

        

2 295

        
        

        

Andre ytelser

2007

        

31.12.2007
                          

        

        

Pensjonskostnader

        
        

        

14 175

        
        

        

Folketrygdavgift

Mor

        

        
        

711

       
       
       

711

       

619
19 897

2 161

       
       
       
       

28 898

       
       

1 139
28 472

* inklusive arbeidsgiveravgift
Hoveddelen av pensjonskostnadene er overført til AS Dagbladet og er ikke resultatført i Berner Gruppen AS.
Pensjonskostnaden i konsernet består av Berner Gruppen AS, AS Dagbladet, Citypassagen AS, DB Medialab
AS og AS Dagblad Trykk. Øvrige selskaper i konsernet innførte OTP fra 1.7.2006 slik at alle selskapene i
konsernet oppfyller lovkravet om obligatorisk tjenestepensjon.
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Note 6 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Beløp i hele 1000
Mor 						

31.12.2007

31.12.2006

             

			
			

Kontormaskiner
Aktiverte
og annet utstyr innredningskostnader

Bolig
og hytter

Anskaffelseskost 01.01			

81 		

4 163

             
             
             
             
             
             
             

4 244

             
             
             

4 163

             

Tilgang til anskaffelseskost			

125

917

-

Avgang til anskaffelseskost			

-

-

-

1 042

             
             
             

81

             

-

             
             
             

-

             
             

Anskaffelseskost 31.12			

206

917

4 163

5 286

             
             
             

4 243

             
             
             
             
             

Avskrivninger 01.01			

-

-

-

Avgang akkumulerte avskrivninger			

-

-

-

Akkumulerte avskrivninger 31.12			

69

-

-

Balanseført verdi pr. 31.12			

137

917

4 163

-

             
             
             

-

             

-

             
             
             
             

69

             
             
             

-

             
             

5 218

             
             
             

4 243

             
             
             
             
             

Årets avskrivninger			

69

Økonomisk levetid			

Inntil 5 år

Avskrivningsplan			

Lineær

-

-

Ingen

Ingen

             

69

             
             

-

Konsern						
             

		
Tomter, bygn.

Maskiner og
anlegg

Driftsløsøre, Konsesjoner, patenter,		
inv, kont mask
varemerker m.v.
Goodwill

             

31.12.2007
Sum

             
             
             
             
             

01.01.2007
Sum

             

Anskaffelseskost 01.01

243 143

367 579

379 982

1 897

13 060

465

2 275

14 333

53

-

1 005 661

             
             
             

990 211

             

Tilgang til anskaffelseskost

17 126

             
             
             

20 221

             

Tilgang ved kosernutvidelse

129 100

-

-

-

-

129 100

             
             
             

-

             

Avgang til anskaffelseskost

-

-

-74

-

-

372 708

369 854

394 241

1 950

13 060

-74

             
             
             

-4 771

             

Anskaffelseskost 31.12

1 151 961

             
             
             

             
             
             

- herav aktiverte lånekostnader på egentilvirkede driftsmidler						

             

12 792

             
             
             

12 792

             

					

             
             
             
             

88 592

252 481

337 248

-

3 136

+ Tilgang akkumulerte avskrivninger

-

-

-

-

-

             

avgang akkumulerte avskrivninger

-

-

-24

-

-

             

95 244

271 055

357 533

-

8 418

             

277 464

98 799

36 708

1 950

4 642

Akkumulerte avskrivninger 31.12

1 005 661

             

					

Avskrivninger 01.01

             

681 457

             
             
             

-

             
             
             

-24

             
             
             

732 250

             
             
             

639 542
-545
681 457

             

Balanseført verdi pr. 31.12

419 563

             
             
             

324 204

             

					
- herav gjenværende oppskrivning						
					

             
             
             
             

3 272

             
             
             

3 272

             
             
             
             

Årets avskrivninger

6 653

18 574

17 496

-

696

             

43 419

             
             
             

42 461

             
             
             
             
             

Årets nedskrivninger			
2 814*
					
Økonomisk levetid
Inntil 50 år
Inntil 20 år
Inntil 5 år		
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær		

4 586

             

7 400 *

             
             

-

Inntil 20 år		
Lineær		

* herav 2 396 klassifisert som andre poster, se note 16.
Konsernet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør 1.118.
Goodwill er knyttet til DB Medialabs kjøp av 123 Spill i 2004, samt konserngoodwill knyttet til kjøp av aksjer i Mediaflex AS i 2005.
Avskrivningstid er satt til 10 år for goodwill ved 123 Spill fordi investeringen forventes å gi økte annonseinntekter og en positiv avkastning i minst 10 år fremover.
Konserngoodwill knyttet til kjøp kjøp av aksjene i Mediaflex AS ble nedskrevet i sin helhet i 2007.

Note 7 Datterselskap og tilknyttet selskap Beløp i hele 1000
MOR – Datterselskap	

Formelle opplysninger

FFT AS

Magasinforlaget AS

Versal AS

AS Citypassagen

DB Medialab AS

Oslo

Oslo

Lørenskog

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Larvik

99,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

99,99%

100,0 %

50,74%

Andel av stemmeberettiget kapital 99,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

99,99%

100,0 %

50,74%

Forretningskontor
Eierandel
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AS Dagbladet AS DB Invest AS Dagblad-Trykk Mediaflex AS
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Oslo RidehusAS Vestfold Flyplassinvest AS

MOR – Tilknyttet selskap	

Formelle opplysninger			
Anskaffelsestidspunkt			

Avisretur AS Boksenteret Holding AS

1988

Sum

2004

Forretningskontor			

Oslo

Oslo

Eierandel			

49,9 %

34,0 %

Stemmeandel			

49,9 %

34,0 %

Avvikende regnskapsår			

Nei

Nei

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet
Anskaffelseskost			

735

19 000

Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet (selskapets andel)			

735

1 870

19 735
2 605

Goodwill			

-

17 130

17 130

Opplysninger relatert til årets tall
Inngående balanse 01.01.			
Tilgang i året			
+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap			
Avskrevet goodwill			
Nedskriving			
Avgang i året			

2 919
-210
-

13 949
-1 675
-857
-11 417
-

16 868
-1 885
-857
-11 417
-

Utgående balanse 31.12.			

2 709

-

2 709

Avisretur AS Boksenteret Holding AS

Sum

Konsern – Tilknyttet selskap

Formelle opplysninger		

Start Network AS

Anskaffelsestidspunkt		

2000-04

1988

2004

Forretningskontor		

Oslo

Oslo

Oslo

Eierandel		

49,5 %

49,9 %

34,0 %

Stemmeandel		

49,5 %

49,9 %

34,0 %

Avvikende regnskapsår		

Nei

Nei

Nei

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)				
Anskaffelseskost		

490

735

19 000

Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet (selskapets andel)		

490

735

1 870

20 225
3 095

Goodwill				

17 130

17 130

Opplysninger relatert til årets tall					
Inngående balanse 01.01.		

8 445

2 919

13 949

Tilgang i året		

-

-

-

25 313
-

+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap		

-1 302

-210

-1 675

-3 187

Avskrevet goodwill		

-

-

-857

-857

Nedskriving		

-

-

-11 417

-11 417

Avgang i året		

-

-

-

-

Utgående balanse 31.12.		

7 143

2 709

-

9 853

					
Note 8 Aksjer og andeler i andre selskap mm.

Beløp i hele 1000

Mor				
Eierandel

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

20,5 %

145 954

145 954

Øvrige aksjer		

1 470

1 470

		

147 424

147 424

Omløpsmidler:
Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) *
Anleggsmidler:

*Berner Gruppen AS eier 20,5 % av aksjene i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS (NHST). Det foreligger imidlertid begrensninger i selskapets mulighet for utøvelse av eierfunksjoner. NHST vurderes derfor ikke som tilknyttet
selskap pr. 31.12.07 og er balanseført til anskaffelseskost.
Konsern	
Eierandel

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

Markedsverdi

Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) *
20,50%
Markedsbaserte aksjer		

145 954
373 915

145 954
477 242

477 242

Øvrige aksjer **		

58 607

58 607

		

578 476

681 803

Omløpsmidler:

Anleggsmidler:

**Inkluderer aksjer i Sandefjord Lufthavn AS på 55 241 (inklusive merverdi på 48 784) i forbindelse med kjøp (konsernutvidelse) av 50,74% av aksjene i Vestfold Flyplassinvest AS.
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note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Beløp i hele 1000
Mor				

KONSERN
             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             

Andre kortsiktige fordringer		Langsiktige fordringer

             

             

             

31.12.2006

             

11 664

             

-

             

-

             

31.12.2007

             
             

25 704

             
             
             

203 248

             
             
             

-

             
             
             

31.12.2006

19 035

-

-

             
             

11 664

             

481

             
             

             

8 870

             
             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

Foretak i samme konsern
Konsernkontoordning

31.12.2006

             

31 744

             
             
             
             

97 005

             
             
             

7 862
65 708

             

128 749

             
             

31.12.2007

             
             
             

             

481

680

             
             
             
             

Sum			

481

680

             
             
             

Note 10 Gjeld Beløp i hele 1000

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Mor	

             

16 608

             
             
             

31.12.2006

Konsern

73 570

             

             

16 608

             

             

             

             

31.12.2007

31.12.2006

             

             

Gjeld til kredittinstitusjoner

             

Øvrig langsiktig gjeld

             

             
             

             

             

             

15 750

             

             

             

Sum

Tilknyttet selskap			

             

             

31.12.2007

             

             

             
             

             

             
             

453
19 488

Annen kortsiktig gjeld		Øvrig langsiktig gjeld

             

             

             

             

228 952

             

             

Langsiktige fordringer
31.12.2007
01.01.2007

             

             

             
             

Sum

             

             
             

             

             

Tilknyttede selskap

8 389

             

             

             

Konsernkontoordning

31.12.2007

             
             

             

Foretak i samme konsern

             

			
			

15 750

             

01.01.2007

             

383 238

             
             
             

16 608

             
             

200 000

             

15 750

             

             

588 918

             
             
             

-

             
             

320 920
-

             

             

Sum

31.12.2007

             

             

399 847

215 750

             
             
             

588 918

             
             
             

320 920

Note 11 Skatt Beløp i hele 1000
01.01 - 31.12

Mor	

Konsern		
             

             

Betalbar skatt fremkommer slik:

             

2007

             
             

2006

-39 549

             
             
             

-35 195

8 993

             
             
             

-2 575

Endring midlertidige forskjeller

3 274

             

             

282

Grunnlag betalbar skatt på årets resultat

-27 282

             

-37 488

Skatt 28%

-

             
             

-

Betalbar skatt på årets resultat
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat

-

             
             
             

-

-

             
             

Utsatt skattefordel ved konsernutvidelse

             

-

             
             
             

1 053

             
             
             

-9 608

             
             
             

-

             
             

-

-8 556

             
             
             

             

31.12.2007

             
             

-

             
             
             

-

             

             

-

             

             

             

-
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871

             
             
             

-18 972

             
             
             

             

31.12.2007

             
             

-

             
             
             

-

             
             
             

-

             
             
             

             

-

-

             
             
             

34 344
-

             
             
             
             

-1 656

             
             
             

-33 468

             
             
             

-64 770

             
             
             

-65 551

             
             
             

-18 354

             
             
             

40 748
-34 496
-37 488

             

52 856

             
             
             
             

-4 805

             
             
             
             

-65 730

             
             
             
             

-9 712

             
             
             
             

-71 537

             
             
             

             

-98 928

             
             

             

-27 700

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             

2 518

             
             
             

             

-9 854
-721
-10 575

21,6 %

30,0 %

             

-7 855

             

3 739

             
             
             
             

-22 711

             
             
             

1 470
-11 883

             

-8 556

             

-28 051

             

             

-11 074

-7 318
-64 525

             

             

             

-2 282
-20 547

             

-8 746

             

             

66 621

             

-31 236

             

             

-264

             

             

             

-

             

             

             

-264

             

-

             

             

01.01.2006

             

-

             

             

-10 414

             

-

             

             

-10 414

             

             

Effektiv skattesats (skattekostnad/resultat før skatt)

             
             

-

             

31.12.2006

             

Skattekostnad

-19 845

             

-

             

-10 575

             

Skatteeffekt av permanente forskjeller

             
             

             

Underskudd til fremføring

Forventet skatt etter nominell skattesats (28%)

-

             

             

             

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

             
             

             

             

* Refusjonskrav vedrørende Skattefunn er inkludert i andre kortsiktige fordringer i konsernets balanse

-

             

             

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt(+)/ Utsatt skattefordel(-)

             

             

             

             

             
             

-

             

             

3

             

             

             

             

             

-6 281

             

Sum

             

             

             

Kortsiktig gjeld

             

-4 295

             

Omløpsmidler

             

             

             

Anleggsmidler

             

             

-

             

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:

             

             

             

             

Sum betalbar skatt

             

             

             

Brutto endring utsatt skatt

Betalbar skatt på konsernbidrag

             

             

             
             

             

Refusjon SkatteFUNN*

             

             

M.f. knyttet til pensjoner overført AS Dagbladet

Betalbar skatt på årets resultat

             

             

Avregning fra tidligere år

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

             

             

             

Årets totale skattekostnad

             

             

             
             

             
             

             

             
             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             

2006

             
             

             

             

Permanente forskjeller

2007

             
             

             

Ordinært resultat før skattekostnad

             
             

             

-18 972

-10 414

-142,1 %

-281,6 %

             
             

Note 12 Egenkapital og aksjonærinformasjon Beløp i hele 1000
mor 					
		

Aksjekapital

Egne aksjer

Fond for Vurderingsforskjeller

Annen egenkapital

Sum

Egenkapital 31.12.2006		

24 064

-193

2 184

416 800

442 855

Årsresultat				

-210

-30 784

-30 994

Avsatt utbytte					

-11 935

-11 935

374 081

399 926

Årets endring i egenkapital:		

Egenkapital 31.12.2007		

24 064

-193

1 974

Selskapet har i 1999 kjøpt 5.800 ordinære egne aksjer i markedet for kr. 501,5. Selskapet har i 2000 kjøpt
33 600 egne aksjer hvorav 3 000 preferanseaksjer og 30 600 ordinære aksjer til en gjennomsnittskurs på
kr 487,85. Det er i 2000 avhendet 579 ordinære aksjer til markedspris.

Selskapet har i 2001 kjøpt 65 839 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på kr 359. Selskapet har i 2001 avhendet
5000 aksjer til markedspris. Konsernet har i 2002 avhendet 90 000 egne aksjer til kr. 350 som del av vederlaget
ved kjøp av aksjer i NHST. Beholdning av egne aksjer utgjør 9 661 aksjer pr. 31.12.2007

Fri egenkapital	

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:
             
             

			

31.12.2007

             
             
             

31.12.2006

Aksjekapitalen i Berner Gruppen AS pr. 31.12.2007 består av følgende aksjeklasser:

             

Selskapets frie egenkapital er:

		

Antall

Pålydende

Balanseført

416 800

Ordinær aksjekapital		

744 870

20

14 897 400

-8 746

Preferanseaksjekapital		

458 325

20

9 166 500

Sum		 1 203 195

20

24 063 900

             
             
             

Annen egenkapital			

             

374 081

             
             
             

- Utsatt skattefordel			

             

- Nedjustering pga 10% grensen			

             

-18 354

             
             
             

-53 931

-45 856

             
             
             
             

= Selskapets frie egenkapital			

301 795

362 198

             
             
             

Preferanseaksjene skal i tilfelle av selskapets oppløsning gis fortrinnsvis dekning for sine kapitalbeløp.
Alle aksjene har lik stemmerett, dog kan ingen utøve stemmerett på egne eller andres vegne for mer enn
10 % av representerte aksjer på generalforsamlingen.
Eierstruktur:

De største aksjonærene i Berner Gruppen AS pr. 31.12.2007 var:

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Aksjer

Eierandel

Navn

Verv

AS Hamang Papirfabrik

252 706

21,0 %

Jens P. Heyerdahl d.y.*

Styrets leder

Furunål Kultur AS*

186 040

15,5 %

Jan Lindh

Styremedlem***

Pershing LLC

113 331

9,4 %

Ragnar Horn**

Styremedlem

Fram Media AS

100 014

8,3 %

Anne Lise Meyer

Styremedlem

0

Torstein Tvenge

100 000

8,3 %

Torstein Tvenge

Styremedlem

100 000

Aksjer

259 427
1
28 946

Lychegården AS*

71 018

5,9 %

Kirsten Idebøen

Styremedlem

0

Dagbladets Stiftelse

51 532

4,3 %

Finn Jebsen

Styremedlem

0

Monique Skavlan Sunderland

48 304

4,0 %

Tor Mentz Amundsen

Styremedlem, ansattes rep

1

Bygdin AS

40 000

3,3 %

Tore Asphjell

Styremedlem, ansattes rep

51

Evenruds Stiftelse

34 750

2,9 %

Leif Kristiansen

Styremedlem, ansattes rep

1

Merete Skavlan

30 121

2,5 %

Bjørn Kristoffer Bore

Varemedlem, ansattes rep

1

Taconic AS**

23 332

1,9 %

Knut Jensen

Varemedlem, ansattes rep

0

Tyin AS

15 858

1,3 %

Merethe Ruud

Varemedlem, ansattes rep

11

Norus AS

14 000

1,2 %

Kjellbjørg Lunde

Varamedlem

Fjellbakke AS

10 000

0,8 %

Tore Stangebye

Daglig leder fra mai 2007

Sum største

1 091 006

90,7 %

Cato Hellesjø

Daglig leder til februar 2007

112 189

9,3 %

1 203 195

100%

Sum øvrige
Totalt antall aksjer

0
0
271

* Aksjene kontrolleres gjennom eierinteresser med mer enn 50 % i selskapene Furunål Kultur AS
og Lychegården AS.
** Aksjene kontrolleres gjennom de heleide selskapene Taconic AS og Oak Management AS.
*** Konstituert daglig leder fra februar til mai 2007.

konsern
Aksjekapital

Egne aksjer

Fond for vurderingsforskjeller

Annen egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum

24 064

-193

10 548

461 392

1 525

497 336

Korrigering av tidligere års feil				

-4 294

-

-4 294

457 099

1 525

493 043

Egenkapital 31.12.2006
Egenkapital 01.01.2007

24 064

-193

10 548

Årsresultat			

-1 512

33 175

664

32 327

Avsatt utbytte				

-11 935

-485

-12 420

Minoritet ved kjøp					

28 113

28 113

Egenkapital 31.12.2007

29 816

541 062

24 064

-193

9 036

478 338
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note 13 Pantstillelser og garantiansvar Beløp i hele 1000

Note 16 Andre poster - konsern Beløp i hele 1000

Mor	

Konsern

         

         

         

31.12.2007
         
         
         

         

31.12.2006

         
         
         
         

         

         

         

         

         

01.01.2007

Andre poster i 2007 gjelder omstillingskostnader i Berner Gruppen, Dagbladet, Dagblad Trykk og Citypassagen.
Kostnadene gjelder sluttpakker til ansatte og prosjektkostnader i forbindelse med nedbemanningstiltak.

         

         

283 238

-

         
         
         
         

Sum

         

         

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.
Gjeld til kredittinstitusjoner

31.12.2007

         

         

488 918

120 920

         
         
         
         

         

283 238

-

         
         
         

         

488 918

120 920

         
         
         

Disse kostnadene består av følgende:
Mor	

Konsern	

         

         

         

         

          

         

         

          

         

         

          

         

         

          

Tomter, bygninger ol.

         

-

         

273 301

80 484

Kostnader i forbindelse med lønn/sluttpakker

Maskiner og anlegg

         

-

         

112 303

Prosjektkostnader

192 787

Summarisk oppgjør		

          

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:

Sum

-

         
         
         

-

         
         

         
         
         

         

         

         
         

-

-

         
         

          

1 656

          
          
          

98 799

         

         
         

31.12.2007

          

-

          
          
          
          

372 100

         
         
         

          
          
          

          
          

31.12.2006

-

          

Sum

1 656

          
          
          

31.12.2007

          
          
          
          

55 913

          
          
          
          

8 701

          
          
          
          

-

          
          
          

01.01.2007

8 099
2 329
4 171

          

-

64 614

          
          
          

14 599

Gjeld til kredittinstitusjoner i Berner Gruppen AS er sikret ved pant i eiendommer eid av datterselskap.
Note 17 Endringer i konsernsammensetningen - konsern

Note 14 Sammenslåtte poster Beløp i hele 1000

Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen:
01.01 - 31.12

Mor	

Konsern

         

         

         

         

2007

2006

Endring i varelager

         

-

-

Endring i kundefordringer

         

Endring i leverandørgjeld

         

Virking av konsernutvidelse

         

         
         
         

         
         
         

-

         
         
         

1 159

         
         
         

-

         
         

-

         

6 305

-1 963

668

         

4 387

-

         

668

         
         

         
         
         

941

         
         
         

-7

         
         

Mor	

6 059

         
         

Konsern
         

         

         

2007

         

-218 699

         
         
         

2006

72 734

         

171 951

-

         
         
         

Endring annen kortsiktig gjeld

         

Endring skyldig offentlige avgifter

         

Endring andre tidsavgrensningsposter

         

34 956

         
         
         

-9 955

-

         
         
         

-

         
         
         

2007

         
         

-7 853

         
         

-

         
         

73 531

-14 570

3 221

-6 235

-

         

1 365

         
         
         

         
         
         

-

         
         
         
         

-9 012

         
         

         

         
         

         

-11 791

         

-

         
         

         

         

-879

         
         

         

62 780

59 887

-20 319

         
         
         

Note 15 Bankinnskudd, kontanter m.v. Beløp i hele 1000
Mor	

Konsern

         
         

31.12.2007

         
         

         

31.12.2006

         

Bundne midler på skattetrekkskonto*

-

         
         
         
         

         

31.12.2007

         
         

01.01.2007

         

-

16 864

         
         
         

17 536

         

*Skattetrekksmidler vedrørende ansatte i Berner Gruppen AS holdes bundet på skattetrekkskonto i
AS Dagbladet.
Konsernkonto - mor
Selskapet administrerer et konsernkontosystem og er representant overfor banken. Selskapet er sammen
med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet, solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av
alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto presenteres som
bankinnskudd i årsregnskapet til Berner Gruppen AS og som kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern
(se note 9).
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Berner Gruppen AS stiftet i 2007 de heleide datterselskapene Berner Media AS og Avishuset Dagbladet AS.
Det har ikke vært drift i disse selskapene i 2007.

Note 18 Garantier - mor

         

         

Berner Gruppen AS ervervet i august 2007 samtlige aksjer i Oslo Ridehus AS. Merverdi på oppkjøpstidspunktet
på 128 610 er tilordnet tomt eid av Oslo Ridehus AS.

2006

         
         

-

Virkning av konsernutvidelse			
         

1 946

         

         

         

Sum

         
         

         

1 159

         

         

Reklassifisering endring konsernkonto

         

         

         

Endring andre kortsiktige fordringer

         

-478

         

01.01 - 31.12

2006

         
         

-1 180

         

Sum

2007

         

Berner Gruppen AS ervervet i januar 2007 50,74% av aksjene i Vestfold Flyplassinvest AS. Merverdi på oppkjøpstidspunktet på 48 784 er tilordnet aksjer i Sandefjord Lufthavn AS. Minoritetsinteresser ved oppkjøpet
var 28 113.

I forbindelse med overføring av eiendommer etter skatteloven § 11-21 fra Berner Gruppen AS til det heleide
datterselskapet Citypassagen AS, har Berner Gruppen AS stilt garanti etter § 11-21-7 i forskrift FSFIN 1158
til skatteloven for betaling av deler av den skatt som utløses ved en eventuell fremtidig realisasjon av de
overførte eiendommene.
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JANUAR

MARS

Nyskapn ngen Tour de Sk b e avs u e Va d F emme 7 anuar Langrenns es en med seks (egen g
å e) øp over dager der s s e e appe avs u es med
3 k ome er re opp en bra a p nbakke bev s e a
den hadde ve s re se v om sykke eksper ene Dag
O o Laur zen og Johan Kagges ad or e er Dagb ade a sk øperne or sa har en de å ære på de
ak ske p ane

9 mars kom Fougner-rappor en med drepende kr kk av Gerd-L v Va a som s raks va g e å rekke seg
som LO- eder Hun ok se v u reg på s n avsk ed
Fe de advokat Jan Fougner av banen s aktet hans
arbe d og ok avs and ra rappor ens konk us oner
- De enes e eg angrer på er a eg kke g kk av da
«e doms o knende organ» b e nedsa or å granske
meg u a e Va a 1 nes eder Roar F å hen over ok
som LO- eder

10 anuar ar e en av åre ør e aker Va a Y en
saken Ingunn Yssen hevde å ha b mobbe og rakasser av LO- eder Gerd-L v Va a g ennom re år og
sa opp s n s ng som n ernas ona sekre ær LO
Innho de opps ge sesbreve b e g eng
VG LOederen avv s e ank agene og o en gg orde e no a
med opp ysn nger av de s ø som karak er der hun
de a er g kk g ennom samarbe de med Yssen
22 anuar sa sekre ar a e LO a de hadde u
Gerd-L v Va a I dagene e er mo ok Va a
drapstrus er 29 anuar nedsatte LO-sekretar atet
e gransk ngsu va g ede av Jan Fougner or å se på
Va a- Yssen-saken
FEBRUAR

8 ebruar kom d gere Se & Hør- ourna s Håvard
Me næ u med boka “En he van g dag på obben” der
han avs ører ukeb ade s v somme arbe dsme oder
24
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12 mars Kunstneren Mar anne Au e s kret seg
pub s e da hun på d rek esend ng rad oprogrammet “M na” på NRK P3 navnga to k end ser som
hun mener ska ha orsøk å vo d a henne or 14 år
s den
30 mars døde Dagb ade s o ogra Tom Mar nsen
Tom var en særegen og s e den person en b and ng
av bea poe human s og na urmys ker Sam d g
var han a m nne g nok a enhver r vdes hans
se skap Tom Mar nsen har sa dype spor norsk
o oh s or e
31 mars kastet Magas net seg nn kampen mot
k maprob emene med e spes a nummer om k ma
og m ø Se v Ro Hansens kryssord og egneser en
Nem var grønne de e nummere
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Anne G e e Vo um og hen
nes syv å gam e s ek ng
b e unne d ep Ove ha a
Vo ums asepa e e mann
b e s k e og sene e døm o
dobbe d ap
lse

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                     

agbladet

APR L

Å e mennesker omkom da de norske ankerhåndter ngssk pet “Bourbon Do ph n” kantret uten or
She and 12 apr
Over 1000 mennesker b e drep de harde kampene
Soma as hoveds ad Mogad shu apr og 400 000
b e vunge på fluk Soma ske reg er ngss yrker med
s ø e ra E op a s oss mo s am s ene SICC e er a
reg er ngss yrkene desember 2006 vang s am s ene
å g ra seg mak en over hoveds aden
MA

OVERHALLA-DRAPENE
Anne Gre e Vo um (35) og s ek n ngen C c e Wa nan L an 7 b e unne drep en enebo g på Skogmo
Overha a 1 ma
Vo ums da er som også var huse under drapene
over evde 35-år ngens raseparerte mann Bahad r
M rzao mov (26) b e s k e og senere døm or dobbe drap
3 ma orsvan br ske Made e ne McCann (4) ra
am ens er e e ghet Portuga mens ore drene
var på res auran Forsv nn ngen fikk enorm med eoppmerksomhe ved u gangen av åre er Made e ne
or sa kke unne

I va ge 6 ma se re N co as Sarkozy over sos a s par e s Ségo ène Roya og b e pres den Frankr ke
Sarkozy v s e seg som en høyprofi er pres den også
på de pr va e p an ør åre var omme rakk han både
å sk e seg ra s n andre kone Céc a og nn ede en
romanse med popsanger Car a Brun
9 ma b e 17 personer pågrepe Os o og omegn og
12 personer pågrepe er eparad se Na a Bras
en g gan aks on koord ner me om norsk og bras ansk po
290 po o k de ok s oraks onen mo
de kr m ne e ne verke 11 av de pågrepne er ra
samme am e
13 ma b e en merkedag or norsk go spor Suzann
Pettersen tok s n ørste se er på LPGA-touren En
måned se nere van Tu a s n ørs e Ma or I 2007 ok
hun sammen em LPGA-se rer og sp e nn rund
10 m oner kroner
Juni

27 un E er år som s a sm n s er S orbr ann a
over o Tony B a r p assen s n par e e finansm n s er Gordon Brown
29 un S e redak ør Anne Aashe m nn ede Dagb ad-ser en Vo d ek ene med e en Ne er ne s k
berner gruppen | årsr apport 2007
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S y e ede No sk Hyd o Jan Re nås
må ekke seg e e a Hyd os op
s onsp og am å mye med eoppme k
somhe
bj
agbladet

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

12 u b e Mad ugadas g a s Ro
be Bu ås unne død s h em

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

ha

eglem agbladet

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                          

Denne he ga v over 70 kv nner b vo d a Bare s u
v anme de overgrepe og bare én vo d ek smann v
b s ra e
JUL

12 u b r Madrugadas g ar s Rober Burås unnet død s tt h em bare 31 år gamme Døds a et
b e mottatt med s okk og sorg hos ans og mus kerko eger

Hydro opper fikk kon an u be a nger på sammen
210 m oner kroner Konserns e E v nd Re en fikk
ør ede en av po en 27 8 m oner kroner E er mye
med eoppmerk omhe b r de gran kn ng av aken og
Dagb ade avs ør e a E v nd Re en “ me ” ops onsu be a ngene
u ord han rodde a bråke v e
b å e over ra k Saken ender med a yre eder Nor k
Hydro Jan Re nås må rekke seg
AUGUST

22 u kunne Dagb ade or e e om Roy M e e g
ra Haugesund som var på ur de popu ære ur s område Sunny Beach øs Bu gar a med 16 kamera er ra 18 22 år T av dem opp evde å b rane
øpe av de 14 dagene de var der - en av dem med
p s o Norske ungdommer flyk e h em ra vo den og
y ebråke område der flere ur s er døde og fire
danske en er b e vo d a
I u b r de også k en a pr nsesse Mär ha Lou se
v s ar e eng esko e Os o augus “På våre kurs kan
du finne d n ndre k de av sannhe og g enopp a d n
na ur ge kon ak med eng ene og de guddommege un verse ” skr ver pr nsessen på ne s da hun har
oppre e ammen med n par ner 39 år ge E abe h
Samnøy
25 u send e Hydro u en presseme d ng om a de
avv k er s ops onsprogram Resu a e var a 35
26
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6 august b e A Farah s å ned Sofienbergparken
Han b e ggende bev ø men da ambu an en kom
nek e ambu ansepersone e å a ham med seg se v
om han var hard skade Vennene må e sende A
dros e U evå sykehus der han b e operer or
h erneb ødn ng Koh noor Nordberg A s samboer
tok opp saken og b e se nere kåret t Årets navn
Dagb ade
17 augus b e de av ør a O o ord ører Per D ev
S monsen har unn a å be a e ska or om ren 1 5
m oner kroner han fikk arv e er s n avdøde kone
Pengene har en rekke år s å på en sve s sk kon o
Også ord ørerens da er Cec e D ev-S monsen og
sønn Sverre D t ev-S monsen har att være å betae skatt or morsarven Avs ør ngen ørte t at Per
D ev-S monsen rakk seg som ord ører e er 12 år
verve

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

O d ø e Pe D ev S monsen ha d væ e e avs ø n
gene av ska eunnd age se o omen en 1 5 m one
k one
mas Rasm
ka
agbladet

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

E ev ube Be gen e e a B ann ok se egu e h em
e e 44 å
Math ese agbladet

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                     

30 august avs ørte Dagb adet at den gam e SVve eranen S e n Ørnhø e er en bedre m ddag på
res auran Statho dergaarden Os o ok på seg obben med å v dere orm d e svenske ndus r p aner
reg er ngen De ven ke obby ene repre en er e b an
anne agerflyprodusen en JAS Gr pen - og dermed
den mek ge Wa enberg- am en

ser egu e er “komme hem” S s de van var 1963
og de har de sunge om 44 år Bergenserne var
eks ase og hand e gu ø gu pø ser og gu under øy
or å e re gu e

SEPTEMBER

18 oktober g orde statsm n ster Jens Sto tenberg
om attende endr nger reg er ngen Bård Vegar
So h e (SV) ok over som kunnskapsm n s er e er
Øy e n D upeda SV Manue a Ram n O mund en
ers a e Kar a Bekkeme em som kes ngsm n ser og Tora Aas and (SV) g kk nn reg er ngen som
orskn ngsm n s er Er k So he m (SV) u v der s
arbe dsområde og b r m ø- og u v k ngsm n s er
e er a He en B ørnøy må e gå

6 september døde den s ore a enske enoren Luc ano Pavaro 71 år gamme
11 september SV b e på de nærmes e ha ver mens
Frp g orde de be e kommuneva ge par e h or e
under kommune- og y kes ngsva ge
OKTOBER

Dagb ade avs ør e 7 oktober a Norsk Barneh e ps
eder Ro Er k Janøy 64 har u ny e organ sas o
nen å ska e seg sex med a ge a r kanske en er
Janøy har også engas er seg b an anne gruvedr
Tanzan a u en a de har vær k en b an g verne
Dessu en b e de avs ør a de har vær uk are sk er
me om hans pr va e se skap G oba Va ue og Norsk
Barneh e p I s u en av ok ober rakk Janøy seg som
s yre eder og dag g eder Norsk Barneh e p
8 oktober s o Brann Lyn 3-1 og kunne ub e over a

17 oktober b r Høyres Fab an S ang ny ord ører
Os o

NOVEMBER

23 november s o VM-he en Torb ørn «B r n» Løkken ram Dagb ade med h s or en om hvordan han
g kk ra meda e rund ha sen sprøy e armen og
hvordan han k empe seg u av rushe ve e
27 november vars e Kred syne a de v
bake
ka e a e konses oner ra Terra Secur es I ø ge yne g orde Terra eg ky d ge y ema ke og a vor
ge over rede ser av oven da de so g e amer kanske
berner gruppen | årsr apport 2007
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17 novembe g kk T ond
K kvaag en av No ges
s ø s e humo s e bo
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Mes sannsyn g ha
flagge noe å g ø e
med Te a Secu es
konku s og oms d e
sa g av ob gas one
no d andskommunene
Hemnes Rana Ha e
da og Na v k

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

F edsp sv nne ne A Go e og FNs k mapane
ep esen e ved Ra end a Pachau

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       

dss

Øh

verd pap rer nord and kommunene Hemne Rana
Ha e da og Narv k De fire kommunene har ap
ammen 380 m oner kroner på ne nve er nger
g ennom den amer kanske banken C bank D sse
nves er ngene er nå vangsso g
16 november må e Gre he Kau and g opp kampen
mo kre en Hun b e k en 1955 med p a a “Teddyen
m n” og var s den da rampe yse 52 år Hun har
vær med Grand Pr x g u flere p a er og var as
med em D zz e Tunes ra 1973-2001 sam ha en
rekke fi m- og ea erro er
17 november g kk Trond K rkvaag en av Norges
s ørs e humor s er bor K rkvaag var kny e NRK
og s ar e 1976 KML-samarbe de med Lys ad og
M øen Programmene høs e pr ser nn- og u and

ha se

agbladet

17 desember De norske ands age g orde de god
håndba -VM or kv nner Frankr ke men ap e
fina en mo Russ and 24-29
18 desember g kk or a er Knu Fa dbakken u
Dagb ade og e er ys e en ku ure og n e ek ue
e e Norge
Inn egge kom e er Dagb ade s John O av Ege ands
kommen ar om a de nor ke e e kape år prekker
og a sam unnse en s ørre og s ørre grad opphøyer
eg e v U p e kap e deba og er e nere kommen
er av en rekke ku urperson ghe er b an andre Per
Sundnes Fr d Ingu s ad og Jan K ærs ad
27 desember b r Benaz r Bhu o (54) drep av en
se vmordsbomber o uker ør va ge og uker e er a
hun kom bake h em ande e er å e års eks

DESEMBER

5 desember b e de k en a Gro Har em Brund and
er rådg ver or Peps saken skap e s orm hos oppos s onen og med ene Senere kommer de også ram
a Brund and kke har oppg denne nn ek en
ska emynd ghe ene
10 desember mo ar A Gore og FNs k mapane
Nobe s Fredspr s Dagb ade markerer dagen med
k mab age Nobe magas ne
28
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30 desember kårer Dagb ade s mak pane Norges
50 mek gs e s a sm n s er Jens S o enberg opper
s a or andre år på rad

Kort om virksomhetsområdene

Beløp i hele tusen

KONSERN

2007

2006

2005

2004

2003

              
              

Driftsinntekter

              

Driftskostnader

              

1 114 310

              
              

1 168 223

1 163 610

1 141 103

1 078 229

1 184 827

1 095 288

1 054 836

993 962

(16 604)

68 322

86 267

84 267

Negativ

5,9 %

7,6 %

7,8 %

2006

2005

2004

2003

              

1 097 551

              
              
              

Driftsresultat (EBITA)

16 759

              
              
              
              

Driftsmargin KONSERN

1,5 %

              
              
              
              
              
              
              

AVIS

2007

              
              
              
              
              

Driftsinntekter

              

Driftskostnader

              

889 895

              
              

960 243

1 024 780

1 024 543

987 811

922 436

985 001

975 430

928 766

37 807

39 779

49 113

59 045

3,9 %

3,9 %

4,8 %

6,0 %

2006

2005

2004

2003

              

868 940

              
              
              

Driftsresultat (EBITA)

20 955

              
              
              
              

Driftsmargin AVIS

2,4 %

              
              
              
              
              
              
              

FORLAG/MAGASIN

2007

              
              
              
              
              

Driftsinntekter

              

Driftskostnader

              

16 262

              
              

25 077

9 801 		

57 940

12 533 		

              

26 194

              
              
              

Driftsresultat (EBITA)

-9 931

              
              
              

-32 863

-2 732		

Negativ

Negativ		

              

Driftsmargin FORLAG/MAGASIN

Negativ

              
              
              
              
              
              
              

NYE MEDIER

2007

              
              
              

2006

2005

2004

2003

104 459

77 375

46 224

29 675

90 191

56 098

37 685

33 962

              
              

Driftsinntekter

              

Driftskostnader

              

127 798

              
              
              

120 382

              
              
              

Driftsresultat (EBITA)

7 416

              
              
              

14 268

21 278

8 539

-4 287

13,7 %

27,5 %

18,5 %

Negativ

2006

2005

2004

2003

259 759

268 551

253 496

233 392

251 679

261 573

241 285

220 712

8 080

6 978

12 211

12 680

3,1 %

2,6 %

4,8 %

5,4 %

2006

2005

2004

2003

28 272

24 894

22 778

24 077

13 704

3 775

5 209

5 973

14 568

21 119

17 569

18 104

2006

2005

2004

2003

48 277

32 100

3 647

863

              

Driftsmargin NYE MEDIER

5,8 %

              
              
              
              
              
              
              

TRYKKERI

2007

              
              
              
              
              

Driftsinntekter

              

Driftskostnader

              

260 812

              
              
              

251 794

              
              
              

Driftsresultat (EBITA)

9 017

              
              
              
              

Driftsmargin TRYKKERI

3,5 %

              
              
              
              
              
              
              

EIENDOM

2007

              
              
              
              
              

Driftsinntekter

              

Driftskostnader

              

28 895

              
              
              

13 875

              
              
              

Driftsresultat (EBITA)

15 050

              
              
              
              
              
              
              

FINANSFORVALTNING

2007

              
              
              
              
              

Netto finansresultat

97 560

              
              
              
              

					
Netto finansresultat er renteinntekter og kostnader i DB Invest pluss utbytte fra NHST i 2007.
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Avis

avisvirksomheten drives gjennom selskapet AS Dagbladet og eierskap i Avisretur AS. AS Dagbladet inngår i konsernet Berner Gruppen AS (navneendring fra
AS Avishuset Dagbladet) og har holdt til i Akersgaten
49 i Oslo. Konsernet flytter til Havnelageret ved Oslo
S i pinsen 2008. AS Dagbladet utgir avisa Dagbladet.
Ved årsskiftet hadde AS Dagbladet 284 ansatte.

                                                                           
                                                                           

Ansvarlig redaktør Anne Aasheim

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

			

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

resultat avis Beløp i hele tusen

2007

2006

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

Driftsinntekter

889 895

960 243

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

Driftskostnader
Driftsresultat (EBITA)

868 940
20 955

922 436
37 807

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

OM DAGBLADET

Dagbladets formålsparagraf:
”AS Dagbladets formål er å drive det i Oslo utkommende dagblad av samme navn, idet dette skal fortsette som et uavhengig venstreorgan for frisinnet og
fremskrittsvennlig politikk i nasjonal, sosial og økonomisk henseende. Selskapet skal også kunne drive
forlag og annen beslektet virksomhet. Virksomheten
skal ikke tjene private eller personlige interesser av
noen art.”
Avisa Dagbladet er Norges tredje største avis med
utgivelse 7 dager i uken og distribueres gjennom et
riksdekkende forhandlernett på nær 10.500 utsalgssteder. Dagbladet ble utgitt for første gang 2. januar
1869. I 1983 utkom avisa i tabloidformat. I 1990
var Dagbladet først i Norge med søndagsavis. Etableringen av nettavisa Dagbladet.no skjedde i 1995
og drives i dag gjennom DB Medialab AS. I 1999
ble Magasinet lansert som en del av Dagbladets lørdagsavis. I 2004 ble magasinet Søndag lansert. 3.
juni 2005 kom SportMagasinet samtidig som fredagsbilaget ble relansert i nytt magasinformat. Våren
2008 vil Magasinet bli relansert i nytt format og med
forbedret innhold.
AVISMARKEDET

I 2007 gikk totalmarkedet for norske aviser på hverdager ned med 1 % (26 738 eksemplarer) i forhold
til 2006. Tre fjerdedeler av denne nedgangen var løssalg. Løssalgsmarkedet gikk ned med 3,1 % (21 389
eksemplarer).
Dagbladets opplag på hverdager ble redusert med
7,4 % (10 901 eksemplarer) til 135 611 eksemplarer.
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Lørdagsopplaget til Dagbladet hadde en nedgang
på 6,6 % (16 382 eksemplarer) og endte på 231 173
eksemplarer.
Søndagsmarkedet totalt opplevde et fall på 2,7 %
(24 192 eksemplarer) i 2007. Salget av Dagbladets
søndagsutgave falt med 13 467 eksemplarer (10,1 %),
til 120 444 eksemplarer.
De to første månedene i 2008 viser fortsatt negativ utvikling i avissalget. Dagbladet arbeider med å
stabilisere opplaget, men forventer opplagsnedgang
for avisa også i 2008.
LESERTALLENE

Dagbladet er landets tredje mest leste avis og hadde
657 000 lesere (alle dager) i 2007, en nedgang på 72
000 lesere fra 2006. Dagbladets lørdagsutgave ble i
gjennomsnitt lest av 988 000 lesere i 2007, mot 1 069
000 lesere i 2006. Søndagsutgaven ble tilsvarende
lest av 488 000 lesere i 2007, mot 540 000 lesere i
2006.
Dagbladet har utviklet flere tilleggsprodukter til
papiravisa. Magasinet har 875 000 lesere og en leserdekning på 22 % i Norges befolkning over 12 år,
mens Søndag med 439 000 lesere har en leserdekning på 11 %. FREdag har med sine 511 000 lesere
en leserdekning på 13 % totalt. SportMagasinet som
også utkommer på fredager har 401 000 lesere per
utgave, hvilket gir en leserdekning på 10 %.
Tross opplagsnedgang for papiravisa, har merkevaren Dagbladet samlet sett flere lesere enn før, når vi ser
på dekningen uavhengig av publiseringskanal. Dagbladet på papir og nett har nå daglig netto 1.298.000

Hovefestivalen 2007. Foto: Eirik Helland
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lesere. På ukebasis når Dagbladets produktportefølje
63 % av befolkingen (TNS Gallup, Forbruker og
Media 08.01).

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

ANNONSERING I DAGBLADET

                                                                                        

200000

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

Norge har vært inne i en vedvarende høykonjunktur
og etterspørselen etter annonser har vært svært god.
I 2007 har annonsekanalen, bestående av de to riksdekkende løssalgsavisene, en negativ utvikling knyttet
til opplag og lesertall, mer enn avisbransjen generelt.
Dette har gitt et press på annonseprisene, men etterspørselsøkningen i markedet har avdempet dette presset. Dagbladets lesere er attraktive for annonsørene,
de er samfunnsbevisste, moderne kvinner og menn i
aldersgruppen 12-60 år, med høy utdannelse og husstandsinntekt. Attraktive lesere i kombinasjon med
målrettet utvikling av salgsorganisasjonen, nye annonseprodukter og et generelt høyere aktivitetsnivå blant
merkevareannonsørene, har gitt Dagbladet økt volum
og 5,6 % redusert inntekt målt mot 2006.
Magasinene i Dagbladet har i 2007 merket konkurransen i det nasjonale markedet fra VGs helgemagasiner, Aftenpostens A-magasin og mot slutten av året
også fra Dagens Næringslivs D2. Dagbladets magasiner opplevde likevel en økning i annonseinntektene
i 2007 og står sterkt i konkurransebildet.
Annonseomsetningen i Dagbladets papirutgaver ble
i 2007 kr 284,3 mkr mot kr 301,2 mkr i 2006. Fallet skyldes i hovedsak bortfallet av teletorgannonser.
Annonseinntektene utgjorde 31,3 % av avisas samlede
omsetning. Avisa og magasinenes totale annonsevolum i henhold til AC Nielsens statistikk for aviser
utgitt i Oslo, økte med 3,7 %, mens totaløkningen i
statistikken var 12 % i forhold til 2006. Dagbladets
markedsandel, målt i samme statistikk, falt fra 11,3 %
2006 til 10,5% i 2007.
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Grafen viser opplagsutvikling for Dagbladet hverdag. Fra
2006 til 2007 falt opplaget med 7,4%.
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Grafen viser utvikling i andel av befolkningen som har benyttet mediet en gjennomsnittsdag. Daglig internettbruk øker
fortsatt kraftig. Kilde: TNS Gallup Avisbarometer 08_1.
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MERKEVAREN DAGBLADET

Dagbladet er et sterkt merkenavn og per i dag har vi
en daglig dekning i befolkningen på 33 %, alle mediekanaler inkludert. På ukebasis er dekningen 63 %.
Bevegelsen fra tradisjonell lesning av avisa Dagbladet til et multimedialt konsum under merkenavnet
Dagbladet er utfordrende, men gir også nye muligheter. Vi skal tilpasse oss nye medievaner og annonsørenes preferanser og bedre Dagbladets samlede posisjon,
leserdekning og inntjening. Et overordnet mål er å nå
flest mulig mennesker gjennom mediedøgnet, på ulike
arenaer og plattformer.
Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å forvalte,
posisjonere og videreutvikle merkevaren Dagbladet i
alle kanaler overfor tre målgrupper: Lesere, annonsører og forhandlere. Fokus i markedskommunikasjonen
32
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Grafen viser antall Dagblad-lesere på nett og papir. Fra 2006
til 2007 er det en nedgang i antall lesere på papir, men samlet
sett en stabil utvikling. Kilde: TNS Gallup Forbruker og Media 08_1.Un-

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

dersøkelsen er basert på 30 000 telefonintervjuer foretatt i løpet av 2007.

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

i forbrukermarkedet har vært å bidra til å stoppe
opplagsfallet og skape vekst i markedsandeler. Markedsføringen skal bidra til å styrke merkevaren og
lojaliteten til Dagbladet.
Fokusområder har i 2007 vært å videreføre innholdsbyggingen av strategien rundt vår payoff ”mer
å snakke om”. Vi lanserte nye filmer vinteren 2007
for å bygge tydeligere innhold i ”mer å snakke om”.
Filmene har hatt stor oppmerksomhetsverdi og ble
av bladet Kampanje i august 2007 målt til å være
en av de best likte reklamene den måneden. Vi har
videreført arbeidet med kjøpsutløsende kampanjer i
storbyene hvor vi har satt fokus på Dagbladets posisjon innen kultur og debatt. Kampen i sisteleddet
er forsterket og vi jobber stadig med utvikling av
nye virkemidler for å øke salget. Øvrige kommunikasjonskanaler har vært riksdekkende TV, radio,
utendørsmedier, magasiner/fagtidskrifter og egne
medier.
Vinteren 2007 ble det gjennomført en justering
av Magasinet. Som et resultat av dette reposisjonerte
vi Magasinet mot leserne i det nye konkurransebildet. Våren 2007 gjennomførte vi en stor og synlig
kampanje med både TV-kampanje, lokale medier

og samplingsaktiviteter. Ny payoff for Magasinet
ble: ” Ta en timeout på lørdag”. Høsten 2007 startet
arbeidet med å planlegge lanseringskampanjen for
det nye Magasinet som blir lansert 5. april 2008.
I 2007 har vi beredt grunnen for en tydeligere og
mer integrert posisjonering av merkevaren Dagbladet
i alle kanaler. Vi har utviklet kjøreregler for hvordan vi skal utvide og styrke merkevaren Dagbladet
slik at den står sterkest mulig i møte med en ny
mediehverdag. Arbeidet tar sikte på å avdekke hvilke
muligheter og avgrensinger som ligger i merkevaren
og hvordan vi som mediebedrift kan forvalte den
mest mulig optimalt på kort og lang sikt.
Dagbladet har en bred sponsorportefølje innen
kultur- og filmarrangementer. I 2007 var Dagbladet engasjert i over 22 store og små sponsorater og
arrangementer innen musikk, film- og filmfestivaler.
Blant de største er Quart, Hove, MoldeJazz, Notodden Blues, Kongsberg Jazz og Norwegian Wood.
Arbeidet og strategien rundt utnyttelsen av disse
sponsoratene følger malen som ga oss prisen som
”Årets Sponsor 2006” som utdeles av Sponsorforeningen.
Samarbeidet med Bækkelagets Sportsklub om
Norway Cup har pågått siden 1972 og fortsetter.
Samarbeidet med Norges idrettsforbund om ”Klubben i mitt hjerte” har stadig økende oppslutning
og i 2007 ble P4 en samarbeidspartner som bidro
til økt oppmerksomhet rundt konseptet. For 2008
forventer vi at dette utvikler seg ytterligere både i
innhold og oppmerksomhet.
I annonsemarkedet er målgruppen tredelt; Annonsører, mediebyråer og reklamebyråer. Målrettet
markedskommunikasjon og salgsinnsats skal styrke
Dagbladet som attraktiv annonsekanal. ”Pustehullet”, vår prisutdeling som premierer god reklame
som i likhet med Magasinet, kan være et lite pustehull i en travel hverdag ble i 2007 igjen vunnet
av Try Reklamebyrå, denne gang med annonse for
Narvesen.
ØKONOMISKE RESULTATER

Driftsresultatet før andre poster (EBITA) for 2007
ble 21,0 mkr, mot 37,8 mkr i 2006. Bortfallet av
inntekter i 2007 ble 70,3 mkr (7,3 %) i forhold til
2006. Regnskapet ble belastet med 53,7 mkr i andre
kostnader som følge av arbeidet med omstillingsprogrammet P10 Driftsresultatet (EBIT) for 2007 ble
dermed et underskudd på 32,8 mkr.
Som i foregående år har utviklingen i løssalgsmarkedet i 2007 vært negativ. Dagbladets opplag
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på hverdager i hadde en tilbakegang med 10 109
eksemplarer (7,4 %) til 135 611 eksemplarer, 16 382
eksemplarer (6,6 %) på lørdager til 231 173 eksemplarer og 13 467 eksemplarer (10,1 %) på søndager
til 120 444 eksemplarer.
Omsetningen fra avissalg i 2007 ble 595,1 mkr,
en reduksjon med 42,7 mkr, eller 6,7 %, i forhold
til i 2006.
Annonsemarkedet i 2007 var godt. Dagbladet har
økt annonsevolumet gjennom året, men markedsandelen målt i volum i henhold til AC Nielsens statistikk
ble redusert fra 11,3 % til 10,5 %. I 2007 ble annonseomsetningen 284,3 mkr, mot 301,4 mkr i 2006
hvilket utgjør en omsetningsreduksjon på 5,7 %.
Driftskostnadene for 2007 ble redusert med 53,5
mkr (5,8 %) til 868,9 mkr. Kostnadsreduksjonen
kommer dels som følge av redusert opplag, dels gjennom andre kostnadsreduksjoner.
Ved årsskiftet 2007/2008 opplevde vi fortsatt fall i
Dagbladets opplag og inntekter. Arbeidet med kostnadsreduksjoner er i løpet av 2007 intensivert og det
ble etablert et omstillingsprosjekt P10, med målsetting om å redusere kostnadsmassen med 150 mkr
innen utløpet av 2010. Omstillingstiltakene berører
alle kostnadsposter i virksomheten, også bemanning.
Innen utløpet av 2009 er målet at antall årsverk skal
reduseres med 65, hvorav det vesentligste av dette skal
gjennomføres i 2008.
Arbeidet med produktutvikling går parallelt og i
løpet av våren 2008 vil Magasinet bli relansert med
utvidet innhold og i nytt format.
FREMTIDSUTSIKTER

De to første månedene i 2008 viser fortsatt negativ
utvikling i avissalget. Dagbladet arbeider med å stabilisere opplaget, men forventer opplagsnedgang for
avisa også i 2008, om enn noe mindre enn i 2007.
Etterspørselen etter annonser var god i 2007 som
årene før. Innledningsvis i 2008 har etterspørselen
vært god, men det makroøkonomiske bildet er ikke
lenger entydig positivt. Børsfall og renteoppgang
kan tyde på at den økonomiske høykonjunktur er
på hell.
Arbeidet med utvikling og fornyelse av redaksjonelle produkter er viktig. Dagblad-identiteten skal
ivaretas og det redaksjonelle samspillet på tvers av
de ulike mediekanalene må avstemmes og tilpasses
endringene i lesernes medievaner og behov. I løpet av
2007 er organiseringen av det redaksjonelle arbeidet i
de ulike kanalene endret med sikte på tettere samspill
mellom kanalene og en enhetlig redaksjonell ledelse.
Arbeidet med organiseringen av virksomheten drives
av Dagbladets ambisjon om å bli best på samarbeid
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mellom nett og papir og ønsket om å ha en integrert
organisasjon for alle medier.
Gjennom hele 2007 har det pågått ulike former
for redaksjonell utvikling i papiravisa og på tvers av
kanaler. Den redaksjonelle utviklingen fortsetter i
2008 i med økt styrke. Gjennom etableringen av en
egen utviklingsenhet i avisa redaksjonelle miljø skal
Dagbladet drive systematisk produktutvikling for å
skaffe seg nye konkurransefortrinn i et stadig tøffere
marked. Dagbladet skal videreutvikles som landets
viktigste nyhet, debatt – og kulturavis. Innenfor de
gitte strategiske områdene skal det satses for å erobre
nye journalistiske posisjoner. Med redusert opplag og
reduserte inntekter vil det fremdeles være nødvendig
med strukturelle grep og kontinuerlige forbedringsprosesser. Gjennomføring og måloppnåelse i omstillingsprosjektet P10 vil være viktig.
OM AVISRETUR

Avisretur kontrollerer mengden av usolgte aviser fra ca
11.000 løssalgsforhandlere over hele landet. Bedriften
er lokalisert til Alna i Oslo. I 2007 flyttet virksomheten inn i nye lokaler og returanlegget er oppgradert.
Avisretur utvikler nye tjenester som kan hjelpe
avisene i arbeidet med salg- og opplagsstyring via
Internett. (www.avisretur.no). Kundene har online,
løpende kontakt med Avisretur og avisene kan selv
hente opplysninger om sine forhandlere. I tillegg til
Dagbladet og VG, er de fleste større aviser kunder
hos Avisretur.
Avisretur tar hånd om ca. 90 % av landets løssalgsretur. Ukentlig mottar bedriften ca. 30.000 bunker
som inneholder ca. 1,5 mill. aviser med en samlet vekt
på over 300 tonn. Innholdet i hver bunke kontrolleres
mot det oppgitte returantallet for hver enkelt avis i
bunken og avvik korrigeres. Kontrollen gir avisene
et pålitelig grunnlag for å følge salget hos hver enkelt
forhandler. Opplysningene gir bedre styring og lavere
retur og mindre tapt salg. Kontrollen gir grunnlaget
for fakturering av forhandlerne. Returavisene blir solgt
for gjenbruk i papirproduksjon.
Avisretur A/S fikk i 2007 et underskuddsresultat før
skatter på - 1,1 mkr, som følge av engangskostnader,
hovedsaklig knyttet til flytting. Resultatet før skatt
i 2006 var 0,7 mkr. Selskapet hadde 28 ansatte som
utførte 17 årsverk.
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forretn ngsområdet trykker er Berner Gruppen organ ser g ennom de he e de da erse skape AS
Dagb ad-Trykk Se skape rykker og erd gbehand er
av ser or d s r bus on V rksomhe en gger Lørenskog
Akershus y ke
Omsetn ngen 2007 g kk opp med 0 4 % t
260 8mkr
Konsern ntern omsetn ng b e redusert med 3 3 %
mens andre kunder øk e med 13 5%
Dr sresu a e 2007 b e 9 0 mkr som g r en dr smarg n på 3 5 %
De e er en økn ng på 0 9 mkr orho d
oråre
Sys emer or av a shånd er ng og hånd er ng av orurensende s o er er godk en og ø ger over reg er og
orskr er Pap rmaku a ur og bruk e p a er b r so g
res rku er ng og u ke k em ka er anvend produks ons
prosessen b r agre og ever or des ruks on henho d
over og orskr er
Fra av skundenes s de øker or sa okus på produk u v k ng g ennom emab ag maga ner og annon e nn
s kk En rend re n ng av d erens er ng av pap rkvae er og orma er u ordrer den rad s one e produks ons ekno og og po ens a e or øk e nn ek er
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Åre 2007 var prege av oms ng og pasn ng
av organ sas onen T ak ra orbedr ngsprogram
og kon nuer g orbedr ng har ha høy pr or e
Omst ngskostnader er be astet regnskapet med
3 6mkr
Dr skos nadene 2007 b e reduser
229 0mkr
ross ør øk e pap rkos nader på 4 7mkr Lønnskos nader b e reduser med 2 5mkr ra 2006
V rksomheten er nne en utv k ngs ase der
okus or sa v re es mo reorgan ser ng og konnuer g orbedr ngsarbe d
Trykker et er ser fiser henho d kravene
m ømerke ”Svanen”

36

berner gruppen | årsr apport 2007

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

7 416

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

e u a EB TA

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

hele

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                           

el

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                           

                                                                           

med r

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

resultat n

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

D
D

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

selskapet db med alab as har ansvare or a v rksomhet knyttet t nye med er Berner Gruppen
Hovedv rksomhe en er dr av Dagb ade no som
2007 var Norges 4 s ørs e ne s ed (TNS Ga up)
Se skape e er også 49 5 % av S ar Ne work AS som
dr ver por a en S ar no hvor bud om bredbånds
kny n ng pr va markede er en sen ra v rksomhe
DB Med a ab hadde en omse n ng 2007 på 127 8
mkr som er en veks på 22 % ra åre ør Dr sresu a e a ra 14 3 mkr 2006 7 4 mkr 2007
Omse n ngsveks en sky des økn ngen annonseomse n ngen som s eg med 25 % Bakgrunnen or a e
resu a e er en be yde g oppbemann ng m e ab er ngen av nn ek sbr ngende v rksomhe Se skape
har g ennom 2007 skap e so d undamen or den
v dere veks en
Dagb adet no ortsatte den pos t ve økn ngen
an a esere og nådde ved u gangen av åre 913 000
dag ge esere (TNS Forbruker & Med a 4 kvar a
2007) Med de e s yrker Dagb ade no s n pos s on
som konserne s mes es e pub kas on og som ande s
red e mes es e av s Dagb ade no hadde 2007 e
g ennomsn på 1 8 m oner un ke brukere pr uke
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Adm n s e ende d ek ø S ephan G anhaug
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D
14 268

An a un ke brukere ho d seg på samme n vå som
åre ør ross ra a e av brorpar en av brukerne på
ne sam unne B nk no
Dagb ade no b e 2007 kåre
Åre s ne s ed av
MBL Juryens begrunne se or u nevne sen var b an
anne a ” Dagb ade no på en uredd og eken må e har
a pen ge grep om ø er produk e
nye høyder når
de g e der ayou de gn og brukervenn ghe ” De e
ø er opp om vår amb on om å være bran en be e
å kob e ourna s kk presen as on og ekno og
V dere be ønne uryen sær g ø gende enes er her med s ne egne ord
- Den nye v deosp eren som gger ntegrert
samme sk ermb de som ar k ene
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- Det fi fige og enk e kommentarsystemet med
ranger ngsmu ghe er
- Den nye vær enes en
- Den ab o de og s ors e b debruken på ron
og ar k er
V er sær g s o e av a re se enes en ”Re se ps”
mo ok den n ernas ona e pr sen IFRA XMA Cross
Med a Award under den n erna ona e av kon eran
sen W en Øs err ke høs en 2007 Juryen begrunne
de ngen med ”Ende g en av s som har ors å re se
på ne ”
Dagb ade no har må re e s yrke s n nyhe sprofi
g ennom åre noe som v s e seg
u e b an anne
en o d og nyhe edende dekn ng av o av åre ør e
nyhe ssaker Va a-saken og Ambu anseskanda en
I t egg g ennom ørte Dagb adet no flere større
redaks one e sa sn nger de eksper men e e grenseande me om ourna s kk og ekno og De e b an
anne orm av ande be g ennom ør e remv n ng
av resu a ene ra kommuneva ge og e nyskapende
og brukervenn g ska esøk
pr uke andre ha vår Re u a e S ar Ne work end e
på -1 3 mkr og årsaken de nega ve resu a e er å
finne arbe de med å øke an a bredbåndskunder

DB Med a ab ser pos v på u v k ngen nnen or
nye med er Brans eorgan sas onene orven er en or sa s erk veks annonsemarkede og se skape er r g
ge or å a u be yde g veks
den som kommer

Start no økte anta un ke brukere ra omkr ng
250 000 pr uke ørs e ha vår omkr ng 500 000
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v rksomhetsområdet finans elle nvester nger
er organ ser se skape DB-Inves AS og u g ør en
v k g de av konserne s os d ge s ruk ur med med ev rksomhe og finans e e nves er nger Inves er ngs
område drar kunnskapsmess ge orde er av å være en
de av e ndus r e sys em Sam d g b drar nves er ngsområde med kunnskap og ana ysekapas e som
kan ny gg øres ndus r e konserne
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48 277

Ved u øpe av 2007 var markedsverd en av finanspor
te ø en 761 mkr Mesteparten av porte ø en var
p assert aks er men også noe ond Den største
enke nve er ngen er en e erande på 20 5 % NHST
Med a som hadde en markedsverd ved årssk e på
ca 283 mkr

Verd us er avkas n ng på por e ø en 2007 b e ca
21 % Eksk us ve NHST Med a s eg por e ø en med
ca 28 % Rea ser e og urea ser e por e ø egev ns er
2007 b e sammen 104 mkr Urea ser e gev ns er
u g orde ved u gangen av åre 103 mkr
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e endomsv rksomheten er organ ser se skape
C ypassagen AS med da erse skape Os o R dehus
AS
Konserne s e endomsmasse bes år av ca 20 700
m2 Akersga a Os o rykker om en på Lørenskog
u g ør ca 45 da sam Drammensve en 131 en om
k øp 2007 I egg er C ypassagen aks onær Sande ord Lu havn Torp og e e endomsu v k ngspros ek Murmansk
Konserne har beny e hovedde en av Akersga a
t egen v rksomhet D sse area ene r g øres orb nde se med flytt ng t Havne ageret og det er
den orb nde se skreve e ekon rak med Cappe en
Damm som fly er nn area ene konserne or a er
E endommen v
orb nde se med de e g ennomgå
en rehab er ng andre ha vde av 2008 I egg
oppgrader ng av kon orde en v area ene mo C ypassagen oppgraderes og s erkere okus på hande på
ga ep an og åpn ng av bygn ngsmassen mo passagen
e ab eres E endommen v være erd g u v k e øpe
av 1 ha vår 2009
Drammen ve en 131 O o R dehu ka u v k e
en kon ore endom med nns ag av hande sarea er på
ga ep an Sam e v bygn ngsmassen u g øre 13 000
m2 og orven e erd gs e se er 1 ha vår 2010

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

Eiendom

E endomsd ek ø K s an E ksen

se

D
14 568

U v k ngen Akersga en og Os o R dehus v med
øre en år g e e nn ek or e endomsv rksomhe en
område 70-75 mkr ved erd gs e se
V rksomhe en er finans er g ennom åneopp ak
baser på kapas e egne om er og bygg og har or sa kapas e
y er gere veks Ved s den av g ennom ør ng av pågående pros ek er v der or søken
e er nye pros ek er og veks mu ghe er være sen ra
2008
E endomsområde oppnådde e dr sresu a på
15 1 mkr 2007 mo 14 6 mkr åre ør I orb nde se
med u fly ng av konserne s ak v e er Akersga en
og på ø gende ombygg ngsper ode v e e nn ek ene 2008 a e betyde g men ta seg opp g en ra
2 ha vår 2009

Ledelse og styring

MEDARBEIDERE OG LEDELSE

Konsernets kjernekompetanse er knyttet
til innsamling, bearbeiding og videreformidling av informasjon. Berner Gruppens
tenke- og arbeidssett skal i større grad en
tidligere være forbedrende, byggende og
langsiktig verdiskapende. Berner Gruppen er en kunnskapsbedrift der det er
våre ansattes kompetanse som utvikler
og reproduserer produktene fra dag til
dag.
Viktige fokusområder er leder- og medarbeiderutvikling og arbeid med mål og
verdier som styrker vår organisasjonskultur. Det arbeides langsiktig for å sikre
nødvendig utvikling og fornyelse av
medarbeidere, samt å opprettholde nødvendig innovasjonskraft. Alle prosesser er
dynamiske og under kontinuerlig forbedring slik at de til enhver tid reflekterer
skiftende markedsforhold og en raskt
foranderlig medievirkelighet.
Berner Gruppen har i 2007 vært igjennom en omfattende omstillingsprosess
som resulterte i betydelig nedbemanning
inneværende år. Effektiviseringen vil fortsette gjennom kontinuerlige forbedringer
i virksomhetsområdene.
Ved utgangen av 2007 hadde Berner
Gruppen 515 ansatte.
VERDIER

Avishusets verdisett er et uttrykk for hvordan vi ønsker å fremstå som selskap og
hva som skal prege vår bedriftskultur.
Våre organisasjonsverdier er stimulerende, åpen og krevende.
stimulerende fordi vi skal utvikle og
tilby stimulerende og attraktive arbeidsplasser i en kompetent og endringsvillig
organisasjon og legge vekt på medvirkning og engasjement som drivkraft.
åpen fordi vi vil sørge for kreativitet,
tillit og vekst gjennom ærlighet, tydelighet, rask og god informasjonsflyt, konstruktiv dialog og aktive tilbakemeldinger.
krevende fordi langsiktig resultatoppnåelse skjer når selvstendige og ansvarlige
ledere og medarbeidere preges av helhetstenkning, vet hva som forventes av dem,
får konkrete evalueringer og jobber under
gode motivasjonssystemer.
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Verdiene utfyller hverandre og er mulige å bruke i det daglige arbeid. Etterlevelse av dem skal styrke bedriftskulturen
og bringe konsernet videre i ønsket retning.

langsiktige aksjonærer og utviklingen
i eiersammensetning og eierandeler er
svært stabil.
De største aksjonærene i Berner Gruppen AS
pr. 31.12.2007 var:

KOMMUNIKASJON

Berner Gruppen ønsker å kommunisere
åpent med markedet. Eiere og analytikere
holdes oppdatert om selskapets utvikling
gjennom tertialrapporter, årsberetninger
og møter. Konsernet distribuerer all økonomisk informasjon også til pressen via
pressemeldinger i forbindelse med resultatfremleggelse.
AKSJONÆRFORHOLD

Totalt antall aksjer i konsernet er 1.203.195.
Aksjens pålydende er kr 20,-.
Aksjene er inndelt i henholdsvis ordinære og preferanseaksjer med en vekting
på 62 % ordinære aksjer. Preferanseaksjene skal, i tilfelle selskapets oppløsning,
gis fortrinnsrett til dekning av sine kapitalbeløp, men for øvrig være likestilt med
de ordinære aksjene.
Det er innarbeidet bestemmelser i vedtektene om at alle aksjekjøp skal godkjennes av styret. Ingen enkeltaksjonær kan
godkjennes for mer enn 30 % av det samlede antall aksjer.
A ksjonærene utøver stemmerrett i
konsernet gjennom generalforsamlingen.
Hver aksje gir en stemme, men ingen kan
utøve stemmerett på egne eller andres
vegne for mer enn 10% av representerte aksjer på generalforsamlingen. Alle
spørsmål avgjøres ved alminnelig stemmeflertall av de møtende hvor annet ikke
er bestemt.
Berner Gruppens aksjer er unoterte.
Aksjenes markedsverdi og handler med
aksjen overvåkes av Norges Fondsmeglerforbund. I løpet av 2007 har det vært
omsatt 26.291 aksjer. Omsetningskurs
ved inngangen av året var kr 700,- både
for den ordinære aksjen og for preferanseaksjen. Noteringen ved årets slutt var kr
750,- for preferanseaksjen og kr 775,- for
den ordinære aksjen.
Eierskapet var per 31.12.07 fordelt på
960 aksjonærer, hvor de 10 største eier
nær 83 % til sammen. Konsernet eies av

AS Hamang Papirfabrik
Furunål Kultur AS*
Pershing LLC
Fram Media AS
Torstein Tvenge
Lychegården AS*
Dagbladets Stiftelse
Monique Skavlan Sunderland
Bygdin AS
Evenruds Stiftelse

21,0 %
15,5 %
9,4 %
8,3 %
8,3 %
5,9 %
4,3 %
4,0 %
3,3 %
2,9 %
82,9 %

EIERE BLANT LEDELSEN I KONSERNET OG DETS
VIRKSOMHETER

Berner Gruppen AS
John Arne Markussen, konsernredaktør		99
AS Dagblad-Trykk
Jan Hattestad, administrerende direktør		 31
UTBYTTEPOLITIKK

Konsernet ønsker å legge til rette for å ha
stabile og langsiktige eiere. Konsernets
utbyttepolitikk er basert på forutsigbarhet
for eierne samt at det skal reflektere de økonomiske resultatene for Berner Gruppen.
I 2008 foreslås utbetalt kr 10,00 per aksje
som utbytte.
STYREMEDLEMSKAP OG ARBEIDSFORM

Konsernets styre velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I tillegg velges representanter blant og av konsernets ansatte. Det
samlede antall styre- og varamedlemmer
skal til enhver tid være 10. Av disse er 7
aksjonærvalgte medlemmer.
Styret møtes ni til elleve ganger i året i
tillegg til en årlig strategikonferanse. Det er
utarbeidet en møte- og arbeidsplan for saker
som skal forelegges for styret.
REVISOR

Konsernets revisor siden 1998 er KPMG.
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§ 1 Se kape navn er Berner Gruppen AS

                                                                                                                                                                                                                                 

De ve ges y er gere 3 s yremed emmer
med 3 varamed emmer or d e av og b an
de ansa e e er de enhver d g e dende
reg er og av a er herom
De ansvar ge redak ører av dagsav sen
Dagb ade har om de kke er va g e med em
mer av s yre adgang de es mø er med
a ere men å a u en emme
S yre ve ger e v n ormann hv emme
e e av emme khe g ør u age
S yre er bes u n ngsdyk g når mer enn
ha vde en av yre er
ede Ak e e kape
firma egnes av ormannen og e av s yre s
med emmer e er av 3 av yre med emmer
oren ng
Genera orsam ngen ve ger hver år en
va gkom è med re med emmer hvorav en
represen an ska være ederen Dagb ade s
S e e Va gkom èen kon uerer eg e v
S yre an e er adm n rerende d rek ør

denne orb nde e ak er om e e av
a vedkommende ek e e e m ndreår ge barn
(ev am e re opp- og ned gende n e)
e er per oner vedkommende ever ammen
med e er
b) e kap nnen amme kon ern e er
c) noen om vedkommende hand er e er
av a e med e er orøvr g opp rer or åe e
med
U en andske aks onærer kan sam e kke
e e mer enn 15% av den u ed e ak ekap a
en Med u en and ke ak onærer regne og å
aks ese skaper reg s rer Norge som har en
grunnkap a hvor u en and de en u g ør mer
enn 66 %
S yre kan nek e godk enne e av en ak o
nær hvor s yre vurderer a k øp finner s ed
som edd en oppbygn ng av grupper nger
om repre en erer konkurrerende v rk omhe
e er har n eresser u orene ge med ved ekene § 1
D e be emme er g e der varende når
en ak onæ pe on dø e e nå en ak onæ
e kap u onerer fi onerer opp ø e kv
dere e er nngår amarbe d av a er

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

Se skape har s
orre n ngskon or
O o
Se kape ormå er – ør e rekke – g en
nom ær k da er e kap be egne AS Dag
b ade å dr ve og u g dag av en Dagb ade
de av sen ska or se e som e uavheng g
ven reorgan or r nne og rem kr venn
g po kk nas ona sos a og økonom sk
henseende AS Dagb ade ska også kunne
dr ve or ag og annen bes ek e v rksomhe
AS Dagb ade s v rksomhe ska kke ene
pr va e e er per on ge ormå e er n ere er
av noen ar AS Dagb ade ak ekap a ka
enhver d være e e av Berner Gruppen AS
med m n mum 90 %
Se kape har v dere om ormå å dr ve og
u g andre av er og pub ka oner am dr ve
o ag og ykke v k omhe a o nn v
organ er g ennom da er e kaper
Se kape har de u en om ormå – d rek e
e er g ennom da er e kaper – å u øve annen
be ek e nær ng v rk omhe og a om år
orb nde e hermed herunder å dr ve nve e
r ngsv rksomhe aks er ob gas oner kommand ande er ande er an var ge e kaper
og andre verd pap rer sam nves er ng as
e endom

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                  

§ 2 Se kape ak ekap a er kr 24 063 900

Av ak ene om hve yde på k 20 e 744 870
ord nære ak er og 458 325 pre eran eak er
A e ak er er u nnbe a
P e e an eak ene ka
e e av e kape
opp øsn ng g s or r nnsv s dekn ng or s ne
kap a be øp men or øvr g være kes e
med de ord nære ak er
Se skape s aks er reg s reres Verd pap ren ra en
§ 3 Ak onæ ene u øve

emme e e kape
an ggender på genera orsam ng de hver
ak e g r en emme dog å ede a ngen kan
u øve emmere på egne e er andre vegne
or mer enn 10 % av represen er e aks er på
genera or am ngen A e pør må avg øre
ved a m nne g emmeflerhe av de mø ende
unn agen
e e hvor anne u rykke g er
be em

§5

Ord nær genera or am ng ka ho de
hve å nnen u gangen av un måned Denne
genera or am ngen ka
1) behand e yre år bere n ng
2) behand e e kape rev der e år regn kap
og re e be u n ng om godk enne e
3 behand e de rev der e kon ernår regn kap
og re e be u n ng om godk enne e
4) ve ge med emmer av yre og a e e d e god g øre e
5) ve ge ny rev or når de e er ak ue og
a e e denne god g øre e
6 ve ge nn 2 yremed emmer ved even u
e e varamed emmer
yre AS Dagb ade
når de e er ak ue
7) behand e andre aker om er nevn nnka e en
Den ord nære genera orsam ng nnka es av s yre s ormann med 8 dagers varse
Innka ngen kunng øres ved aver ssemen
”Dagb ade ” De aks onærer som 14 dager
oru or genera orsam ngen er reg s rer
se skape s aks ebok år nnka ng v a Pos verke
Ek raord nær genera or am ng nnka e
av s yre s ormann med m ns 1 ukes varse
og kunng øre om oran nevn
§6

§ 4 I p en or e kape

år e av genera
or am ngen or 2 år av gangen va g yre på
me om 5 og 7 med emmer hvorav me om
2 og 4 u rer hver anne år Genera or am
ngen ve ger de u en hver år me om 1 og
3 varamed emmer k a de am ede an a
yremed emmer og varamed emmer er 8

Overdrage se av aks er er kke gy d g
over or se skape u en s yre s godk enne se
og med ører kke emmere ør de er gå 4
uker e er k godk enne e Enhver nek e e
ka være ak g
Ingen enke ak onær kan godk enne or
mer enn 30 % av de sam ede an a aks er
L ke med aks onærenes egne aks er regnes

§ 7 Enhve be u n ng om v med ø e e kape

opp øsn ng e er med øre m ndre enn 90 %
e er n ere e AS Dagb ade e er orandr ng
av ved ek ene § 1 red e edd kan kun re
e på en genera or am ng e er oru gående
or ag på en d gere genera or am ng De
samme g e der or styrets bes utn ng qua
genera orsam ng e er ma or e saks onær
AS Dagb ade som med ører opp øsn ng
av AS Dagb ade a g av u g verre ghe ene
or dagsav sen Dagb ade e er bes u n ng
om ned egge se av dagsav sen Dagb ade
T be u n ng er om oran nevn u kreve
ved age se av m ns 2/3 – o red ede er av
am ge – kke b o de på gene a o am ngen
repre en er e ak er
Genera or am ngen be u n ng om end
r nger av ved ek ene § 1 red e edd er kke
gy d g med m ndre endr ngene b r godk en
av
e en Dagb ade S e e om ak onæ
Be ne G uppen AS Godk enne e an e g
med m ndre nek e se er sk edd nnen 1-enmåned e er a
e en Dagb ade S e e
er anmode om u a e e
For øvr g kan ved ek sendr ng sk e e er
ak e oven reg er dog kan ved ek endr nger
om berører re ghe er
e en Dagb a
de S e e henho d denne paragra kun
k e med am ge ak onærer godk enne e
med m ndre s e sen Dagb ade s S e se
b r be u e opp ø

b rn r gru

n

r r

ort 007

Styrende organer og tillitsvalgte

styret i berner gruppen as	

valgt av aksjonærene
Jens P. Heyerdahl d.y, styreleder
Jan Lindh
Anne Lise Meyer
Ragnar Horn
Kirsten Idebøen
Finn Jebsen
Torstein Tvenge
Styremedlemmer valgt av de ansatte
Mentz Tor Amundsen
Leif Kristiansen
Tore Asphjell
Varamedlemmer
Kjellbjørg Lunde
Bjørn Bore
Anne Merethe Ruud
Knut Jensen

styrene i berner gruppens
virksomheter

Varamedlemmer
Jens P. Heyerdahl d.y.
Kirsti C. Lidsheim
Frode Hansen
Espen Larsen

Valgt av aksjonærene
Tore Stangebye, styreleder
Cato Hellesjø
John Arne Markussen
Jan Lindh
Aniela Gjøs
Hans Fredrik Dahl
Styremedlemmer valgt av de ansatte
Tone Løvlien Granberg
Rannveig Korneliussen
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Jens P. Heyerdahl d.y., styreleder
Tore Stangebye
Kristian K. Eriksen
DB-INVEST AS

db medialab as

Valgt av aksjonærene
Tore Stangebye, styreleder
Jan Lindh
Anne Lise Meyer
John Arne Markussen
Styremedlemmer valgt av de ansatte
Tor Kristian Flage
Jan Thoresen
Varamedlemmer
Jens P. Heyerdahl d.y.
Lars Helle
Astrid Løset Meland
Trine Tvetbråten
AS DAGBLAD-TRYKK

as dagbladet

CITYPASSAGEN AS

Tore Stangebye, styreleder
Lars Øberg
Styremedlemmer valgt av de ansatte
Ingrid C. Grundt
Knut Jensen
Erik Amlie
Varamedlemmer
Kristian K. Eriksen
Susan Olden
Erik Nebell

Tore Stangebye, styreleder
Jens P. Heyerdahl d.y.
Kristian K Eriksen
Varamedlem
Henrik Danielsen
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