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dette er berner gruppen

Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avisog mediehistorie. Ved etableringen av Avishuset Dagbladet i 1990 ble avisutgivelse skilt ut som eget
virksomhetsområde, og gjennom det siste tiåret har gruppen også utviklet en sterk posisjon innen
digitale medier. I 2007 skiftet konsernet navn til Berner Gruppen. Virksomheten omfatter i tillegg til
medieindustriell virksomhet også eiendoms- og finansforvaltning.
Konsernets forretningsidé er å nå lesere, brukere og annonsører gjennom løpende innholdsproduksjon,
sterke merkenavn og mediekompetanse.

• Vi skal søke industriell vekst gjennom oppkjøp og allianser i beslektet virksomhet
• Vi skal gjennom våre mål og verdier videreutvikle medie- og kompetansehuset.
• Vi skal utvikle konsernets strategiske beredskap og finansielle evne gjennom å forsterke
samspillet mellom forvaltning og strategisk utvikling.
• Verdiskapningen skal sikres gjennom en årlig driftsmargin på minst 8 % og 15 % avkastning
på anvendt kapital.

Konsernets mål:
• Vi skal styrke posisjonen til eksisterende merkevarer i tradisjonelle og nye medier.
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D B Medialab AS
Havnelageret, Langkaia 1
Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: +47 24 00 10 00
Telefax: +47 24 00 01 01
http://www.dagbladet.no

AS Oslo Ridehus
Havnelageret, Langkaia 1
Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: +47 24 00 10 00
Telefax: +47 24 00 17 01

Citypassagen AS
Havnelageret, Langkaia 1
Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: +47 24 00 10 00
Telefax: +47 24 00 17 01

Telefon: +47 24 00 10 00
Telefax: 22 42 95 48
Berner New Media AS
Havnelageret, Langkaia 1
Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: +47 24 00 10 00
Telefax: +47 24 00 17 01
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AS Dagblad-Trykk
Skoglistubben 21, 1470 Lørenskog
Telefon: +47 67 92 75 00
Telefaks: +47 67 92 75 11

D B-Invest AS
Havnelageret, Langkaia 1
Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: +47 24 00 10 00
Telefax: +47 24 00 17 01

Dagbladets comeback

Det har ikke manglet på dystre spådommer om Dagbladet de senere år. I sin iver etter å
markedsføre sine evner som spåkoner har selvbestaltede synsere nærmest konkurrert om å
forutsi avisas bortgang. Det har florert av lettvinte analyser, innpakket i gravferdsklisjeer.
Det er derfor en glede å kunne melde at ryktet om Dagbladets død er betydelig overdrevet.
142-åringen er attpåtil ved god helse, vital, livsglad - og åpenbart populær blant et stort publikum. Ja, så motstrøms og sta er Dagbladet at vi ikke bare har klart å bremse opplagsfallet,
men lyktes med noe som er nærmest enestående i sammenlignbare markeder - å øke opplaget
igjen. Slik har det nå vært siden fjerde kvartal i 2010.
Vi sier ikke at avisas comeback er en varig tendens, eller et bevis på at papiret som
publiserings-plattform har evig liv. Men - det kan hende papiret har egenskaper som gjør at
det vil ha en viktig plass i mylderet av medieplattformer i mange år framover. I alle fall er det
vår plikt som medieledere å utforske også det som noen ganger synes å være helt selvsagt.   
I Berner Gruppen er det ikke lov, helt ukritisk, å la seg rive med av tendenser til overgivelse og
oppgitthet. Det er vår plikt å etterse at papiravisa Dagbladet beholder sin stadig sterke posisjon
i det norske samfunnet, samtidig som vi passer på å bygge bro til framtida og den nye,
mangfoldige skjermverdenen. Vår grunnfilosofi er at det er fullt mulig å ha to tanker i hodet
samtidig. Også når vi snakker om medietrender.
Generasjon etter generasjon i Dagbla’ huset har ”vokst opp” i en utfordrerrolle. Som nr. 2-aktør
har Dagbladet alltid vært nødt til å slå nedenfra gjennom innovasjonskraft og fornyelse. Det er
en del av den sosiale og kulturelle læringsprosess i organisasjonen at vi skal avveie respekten
for historien med evnen til dristig nytenkning. Det er med utgangspunkt i denne (fint avstemte)
balansen at Berner Gruppen har kommet ut av noen meget krevende år som et samhandlende
vinnerlag.

• Det er en glede å kunne rapportere at papiravisa Dagbladet leverer et historisk 		
godt økonomisk resultat for 2010.
• Vi er stolte over vår digitale virksomhet som igjen leverer overskudd etter 			
tilbakeslaget under finanskrisen.
Målt etter antall daglige brukere er Dagbladet.no landets fjerde største nettsted med ca. 700 000
brukere. På mobil rangeres Dagbladet nå som nest største aktør med ca. 220 000 ukentlige
brukere. Dette er mer enn en dobling fra fjoråret. I løpet av en dag er det ca. 1,3 millioner
mennesker som enten leser eller bruker Dagbladets brede innholdstilbud.
Det mest smertelige for oss i Berner Gruppen i 2010 var at vi måtte ta den tunge avgjørelsen
om å legge ned vår trykkerivirksomhet. Det har lenge vært overkapasitet i trykkerimarkedet på
Østlandet, og som en liten aktør kunne Dagblad-Trykk ikke lenger stå i mot konkurransen fra de store.  
I Berner Gruppen er vi meget bevisste at vi står foran mange utfordringer hvorav den aller
største er å sikre at vi også i framtiden kan ta betalt for det gode journalistiske innhold som
organisasjonen lager. Derfor er det de teknologiske og forretningsmessige utfordringer knyttet
til journalistikkens vilkår som opptar oss mest.
I forbindelse med våre kontinuerlige forbedringsprosesser skal det tenkes vekst, utvikling og
nye inntekter parallelt med kostnads- og effektivitetsarbeid.
De fleste i vår situasjon prøver – forståelig nok – å verne om sine tradisjonelle inntektsmodeller. Men utfordringene framover krever noe mer. Vi føler oss godt forberedt til å møte disse.
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2010 på innsiden

Fredagsmagasinet fikk bronsje for sitt redesign, og Magasinet hederlig omtale under SNDS-konferansen. Fra venstre: Eli Tveita, Steffen Olsen, Trond Erling Pettersen, Kjersti Skotheim, Sigmund Nordahl, Ole Sylte, Jo Randen og Elisabeth Svendby, (Foran). Foto: Nina Hansen/Dagbladet

Espen Sandli og Torgeir Krokfjord intervjues av dansk TV 2 i forbindelse med Dagbladets avsløringer i Euroteam-saken. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet
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Magasinets Bernt Jakob Oksnes fikk Den store journalistprisen 2010 for artikkelen
“Den usynlige” som sto på trykk i Magasinet 23. januar 2010. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet

2010 på utsiden

Petter Northug jr. var best i spurten foran Axel Teichmann fra Tyskland og ble
olympisk mester på 5-mila under de olympiske leker i Vancouver.
Foto: ARNT E. FOLVIK/Dagbladet

Stafettgull til de norske jentene i Vancouver. F.h. Marit Bjørgen, Kristin Størmer
Steira, Therese Johaug og Vibeke Skofterud. Foto: Arnt E. Folvik/Dagbladet

Den islandske vulkanen Eyjafjallajøkul hadde utbrudd, og fra 15. april lammet askeskyer flytrafikken over store deler av Europa og til og fra USA. Foto: Ørjan Ellingvåg

12. januar ble lutfattige Haiti rammet av et voldsomt jordskjelv med styrke 7 på Richters skala. 230 000 mennesker omkom, 300 000 skadet og 1 million ble hjemløse. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
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ÅRSBERETNING 2010 Berner Gruppen AS

Berner Gruppen fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 76,6 mkr i 2010, en forbedring på 47,5 mkr fra 2009.
Omsetningen var på 991,6 mkr, en nedgang på 3,7 %. Resultat før skatt endte på -47,4 mkr mot -54,5 mkr i 2009.
Følgende preger 2010-resultatet:
• Brukervekst innen digitale medier, men økt konkurranse
• Opplagsfallet for papiravisa flatet ut
• Effektiviseringstiltak i medieområdet
• Avsetninger knyttet til avvikling av trykkeriet i 2011
• Positiv resultatutvikling i eiendomsvirksomheten
Årsresultat
Konsernets resultat og balanse består av konsoliderte tall for virksomhetene Berner Gruppen AS (morselskapet)
med datterselskaper, hvorav AS Dagbladet, DB Medialab AS, AS Dagblad-Trykk, DB-Invest AS og
Citypassagen AS er de viktigste. Selskapets forretningskontor er i Oslo.
Driftsinntektene for konsernet ble 991,6 mkr i 2010 mot 1,029,5 mkr i 2009. Årsresultatet etter skatt for
konsernet ble -35,2 mkr i 2010 mot -75,6 mkr i 2009. Kostnader knyttet til avviklingen av AS DagbladTrykk i 2011 er avsatt med 80,5 mkr. Hovedårsaken til resultatforbedringen i 2010 er forbedring i driften i  
medieområdet, samt positiv utvikling i eiendomsvirksomheten.
Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var 44,0 mkr. Driftsresultat etter av- og
nedskrivninger ble -11,2 mkr og inneholder nedskrivninger av anleggsmidler i AS Dagblad-Trykk på totalt
53,7 mkr. Det er i tillegg tatt avsetninger for nedleggelseskostnader i AS Dagblad-Trykk på 26,8 mkr. De
samlede investeringene i varige driftsmidler for konsernet i 2010 var 7,1 mkr. Investeringene er i hovedsak
gjort i eiendomsvirksomheten. Framover vil investeringene være moderate innenfor medievirksomheten,
mens investeringer i eiendomsvirksomheten vil avhenge av utleiemarkedet og entreprisemarkedet.
Konsernets likviditetsbeholdning var 98,3 mkr pr. 31.12.2010.
Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 900,4 mkr mot 1,022,1 mkr året før. Egenkapitalandelen
pr. 31.12.2010 var 13,1 % sammenlignet med 15,0 % pr. 31.12.2009.
Årsresultatet for morselskapet ble -66,2 mkr i 2010 mot -108,2 mkr i 2009. Det er tatt nedskrivninger på
aksjer og fordringer relatert til AS Dagblad-Trykk. Morselskapets totalkapital var ved utgangen av året
710,4 mkr mot 649,3 mkr i 2009. Egenkapitalen pr. 31.12.2010 var på 102,8 mkr mot 169,0 mkr
pr. 31.12.2009.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat for regnskapsåret 2010.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Avis
Dagbladet har siste halvår hatt en positiv opplagsutvikling og tar markedsandeler fra VG, men gjennomsnittet for året viste en nedgang på 6,8 %. Totalmarkedet for aviser falt også i 2010. Totalmarkedet for
norske aviser på hverdager gikk ned med 3,5 %, mens løssalgsmarkedet gikk ned med 9,9 %. Lørdagsopplaget til Dagbladet hadde en nedgang på 5,9 %, mens søndagsutgaven falt med 10,4 %.
Lesertallene falt mer enn opplaget. Dagbladet er landets tredje mest leste avis og hadde i gjennomsnitt
431.000 daglige lesere i 2010. Dette utgjorde en nedgang på 89.000 lesere fra 2009.
Dagbladets lesere er attraktive for annonsørene. Leserundersøkelser viser at leserne er samfunnsengasjerte,
er moderne, har høy utdannelse og høy husstandsinntekt.
I 2010 ble annonseomsetningen i avisa 197,8 mkr mot 209,6 i 2009. Dette var en omsetningsreduksjon på
5,6 %. Annonseinntektene utgjorde 26 % av avisas samlede omsetning.
Nye medier
Nettbruken er fortsatt i vekst og Dagbladet.no opplevde i 2010 framgang i antall daglige lesere fra 972.000 i 2009
til 1.027.000 i 2010. I følge Norsk InternettPanel har Dagbladet.no i gjennomsnitt 700.000 brukere over 12 år.
Dagbladet.no satset i 2010 videre på kjernen i nyhetsvirksomheten - nyheter, sport, kultur og underholdning.
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Dette ga en vekst i daglige unike brukere på totalt 10 %. Forsiden hadde i gjennomsnitt en økning på
24 % i ukentlige sidevisninger målt mot 2009. Tilsvarende økning for nyhetsseksjonen var 10 %. Samtlige
øvrige produkter hadde en oppgang i antall sidevisninger.
Dagbladet Mobil er Norges nest største nyhetstjeneste på mobil og gikk fra 61 000 daglige lesere i 2009
til 127.000 i 2010, - en økning på 66 000 lesere.
DB Medialab AS eier 50 % av selskapet Start Network AS, som driver portalen Start.no. Nettstedet har hatt
en positiv utvikling og et gjennomsnitt på 442.000 unike brukere pr. uke i 2010.
DB Medialab AS eier også 34 % av det digitale kommunikasjonshuset Hyper Interaktiv AS som i 2010
opplevde omsetningsvekst og i løpet av året har oppnådd en stor grad av synlighet i markedet.
Omsetningen i DB Medialab AS var i 2010 131,2 mkr, inkludert forliksutbetalingen i den såkalte
Nettbysaken på 24 mkr. I 2009 var omsetningen 106,7 mkr.
Berner New Media AS har ansvar for Berner Gruppens digitale forretningsutvikling, og merkevarer på
utsiden av nettavisdriften.
Trykkeri
Det har lenge vært overkapasitet i trykkerimarkedet på Østlandet. I juli tok Dagens Næringsliv beslutningen
om å forlate AS Dagblad-Trykk som trykkleverandør med virkning fra høsten 2011. Ledelsen og tillitsvalgte
kom fram til at det ikke var grunnlag for videre drift av trykkeriet. AS Dagblad-Trykk sin virksomhet legges
ned i 2011 og Østlandsopplaget av Dagbladet vil fra juli 2011 trykkes på Nr1 Trykk i Lillestrøm.
Det har vært arbeidet aktivt med å legge til rette for at nåværende medarbeidere (49 ansatte) i AS
Dagblad-Trykk skal komme over i ny jobb.
Eiendom
Eiendomsvirksomheten er organisert i selskapet Citypassagen AS. Konsernets eiendomsmasse består
av ca 21.000 m2 i Akersgata og Pilestredet i Oslo, trykkeritomten på Lørenskog på ca 45 dekar og
Drammensveien 131, en tomt på Skøyen i Oslo. Konsernets trykkerivirksomhet benytter deler av tomten på
Lørenskog til sin virksomhet, mens ledig tomteareal er skilt ut som egen tomt og er under utvikling til nye
formål. Det er startet arbeid med ny utnyttelse av bygget på ca 12.000 m2 etter at trykkerivirksomheten
avvikles sommeren 2011.
Utleiegraden var ved årsskiftet tilnærmet 100 %, og vektet gjenværende leietid for utleiearealene er
5,6 år. Kommunal behandling av rammetillatelse for oppføring av nytt kontorbygg i Drammensveien
131 er avsluttet med positivt resultat. Det arbeides nå med utleie og forberedelser til byggestart, herunder
forberedende prosjektering og samtaler med entreprenører. Tidspunkt for byggestart vil avhenge av
utleiemarkedet og entreprisemarkedet.
Samlede årlige kontraktsfestede leieinntekter utgjør ca 50 mkr, hvorav ca 45 mkr er fra eksterne leietagere.
Finansielle investeringer
Finansielle investeringer er i hovedsak organisert i selskapet DB-Invest AS. Selskapet har i 2010 solgt det
i alt vesentlige av sine aksjer. Balanseført verdi av finansporteføljen var ved utløpet av året 158,3 mkr.
Av dette utgjør aksjene i NHST Media Group 140,3 mkr som tilsvarer en eierandel på 18,4 %. Porteføljen
består ellers av norske og utenlandske aksjer og fond.
Personal og organisasjon
Sykefraværet i konsernet i 2010 var på 5,9 % mot 7,5 % i 2009. Styret har fokus på sykefraværet.
Konsernet vil gjennom ledelsesfokus, bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten arbeide
videre med å redusere antall sykedager. Bedriftshelsetjenesten er organisert utenfor huset. Sykefraværet i
morselskapet var 5,3 %.
Arbeidsmiljøutvalgene har regelmessig avholdt møter i 2010. En rekke saker er blitt behandlet i utvalgene
og løsninger er forelagt de berørte avdelinger.

Likestilling
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Av konsernets ansatte er 36,0 % kvinner.

Bokført egenkapitalandel var ved årets slutt 13,1 %, mens verdijustert egenkapitalandel var 48,9 %. Dette
anses som tilfredsstillende.
Finansiell risiko
Konsernet er ikke vesentlig eksponert for valutarisiko siden inntekter og kostnader hovedsakelig er i norske
kroner.

I Berner Gruppens styre er det to kvinner av i alt sju aksjonærvalgte medlemmer. Blant de ansattes tre
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.
Berner Gruppen diskriminerer ikke ansatte eller andre som følge av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge, språk, religion, funksjonshemming eller livssyn, jf. diskrimineringsloven § 1. Berner
Gruppen har som mål å fremme likestilling og likeverd.

Konsernet har lav kredittrisiko i sin kundeportefølje. Hoveddelen av annonseomsetningen går gjennom
formidlingsbyråer som har innbetalt et depositum som sikkerhet for selskapets fordringer. Løssalgsomsetningen
er spredt på 8 - 9.000 forhandlere, avhengig av dag, som hver for seg står for en liten del av omsetningen.
Framtidsutsikter
Utviklingen for mediebransjen er stadig utfordrende. Selv om papiravisa siste halvår 2010 har opplevd en
stabilisering og deretter en opplagsøkning forventer vi et fortsatt krevende opplagsmarked.
For nettvirksomheten fortsetter brukerveksten, dog i et avtagende tempo. Innen det digitale området
arbeides det med prosjekter for innholdsdistribusjon på nye  publiseringsplattformer. En viktig del av dette
arbeidet er hvordan vi i framtiden skal kunne ta betalt for innhold.

Ytre miljø
Berner Gruppen AS’ 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 til destruering 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.

Konsernet er forberedt på fortsatt skiftende konjunkturer og at det vil skje store endringer i mediemarkedet
framover. Vi følger utviklingen nøye og er beredt til å iverksette ytterligere tiltak for å sikre og forbedre
lønnsomheten.

Gjeld og kapitalforhold
Konsernet har i 2010 nedbetalt gjeld og inngått ny langsiktig låneavtale. Ved utgangen av 2010 var rentebærende
gjeld 563,3 mkr mot 621,7 mkr ved utgangen av 2009. Konsernet er eksponert for fluktuasjoner i kontantstrømmen som følge av endringer i rentenivået. For 400 mkr av gjelden er det inngått fastrenteavtaler med
forfall i 2018.

Med et utbyggingspotensial på nærmere 40.000 m2 og god kontantstrøm fra Akersgata er forretningsområdet
Eiendom godt rustet for videre verdiskapning. Mottak av endelig rammetillatelse i Drammensveien øker
mulighetene for byggestart der.

Årsresultat og disponeringer Beløp i hele 1000
Konsernets årsresultat ble i 2010 -35,2 mkr mot -75,6 mkr i 2009.
Morselskapets årsresultat på -66,2 mkr etter skattekostnad foreslås disponert slik:
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum anvendelse

-156
- 66.042
- 66.198

Pr. 31.12.2010 er morselskapets frie egenkapital 31,8 mkr.
Oslo, 12. mai 2011, i styret for Berner Gruppen AS

Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder

Tore Stangebye
Konsernsjef

Anne Lise Meyer

Finn M. Jebsen

Jan Lindh

Kirsten Idebøen

Knut Jensen

Leif Kristiansen

Ragnar Horn

Stein Aabø

Torstein I. Tvenge
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Års- og konsernregnskap for 2010
Resultatregnskap
Beløp i hele 1000

Mor 01.01 - 31.12				
Konsern 01.01 - 31.12
			
2010
2009		
Note
2010
2009
			
 	 380 	 -   	
Salgsinntekt
2	 951.943 	 1.019.146
- 	Annen driftsinntekt
2
39.624
10.393 							
380
Sum inntekter		
991.567
1.029.539
							
	 -   	 -   	
Varekostnad		 212.356 	 208.620
 	
14.558 	 14.565 	
Lønnskostnad
5	 332.186 	 345.004
	 2.182 	 2.119 	
Av- og nedskrivning på varige driftsm. og immat. eiend.
6/18	 87.006 	 62.571
 	
351 	 717 	
Annen driftskostnad
5/18
370.451 	 446.799
							
-16.711
-17.400
Driftsresultat før goodwill 		
-10.433
-33.455
							
- 	Avskrivning på goodwill
6
801
803
							
-16.711
-17.400
Driftsresultat		
-11.235
-34.258
							
104.608
- 	Resultat fra investering i annet foretak i samme konsern
7
	 839 	 356 	
Resultat fra investering i tilknyttet selskap
7
365 	 -366
3.171
1.009 	Renteinntekt fra foretak i samme konsern		
372
8 	Annen renteinntekt		
130
2.018
 	
2 	 158 	
Annen finansinntekt		 13.227 	 18.075
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.
8
28.009
124.116
-118.300
-39.736 	Nedskriving av finansielle eiendeler
7/18
-34
-23.437
-23 	Rentekostnad til foretak i samme konsern		
	 -2.288 	 -21.264 	
Annen rentekostnad		
-25.516 	 -40.463
 	
-26.435 	 -21.075 	
Annen finanskostnad
10	 -52.336 	 -123.607
							
-78.178
-97.968
Ordinært resultat før skattekostnad		
-47.355
-54.519
							
 	
11.980 	 -10.244 	
Skattekostnad på ordinært resultat
11
12.151 	 -21.036
							
-66.198
-108.211 	Årsresultat		
-35.204
-75.555
							
			 Majoritetens andel av årsresultatet		 -35.684
-76.488
			
Minoritetens andel av årsresultatet		
480
933
							
			 Anvendelse av årsresultatet				
	 -156 	 479 	
Fond for vurderingsforskjeller
12	 -66.042
-108.690 	Annen egenkapital
12
							
-66.198
-108.211
Sum anvendelse		
-
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Års- og konsernregnskap for 2010
Balanse
Beløp i hele 1000

Mor				
Konsern
					
31.12.2010
31.12.2009		
Note
31.12.2010
31.12.2009
			
			 Eiendeler				
			 Anleggsmidler				
							
			 Immaterielle eiendeler				
20.477
8.497	Utsatt skattefordel
11
32.063
19.912
Konsesjoner. pantenter. varemerker m.v.
6
2.409
2.260
	 -   	 -   	
Goodwill
6
2.791
3.593
20.477
8.497
Sum immaterielle eiendeler		
37.263
25.958
							
			 Varige driftsmidler				
4.163
4.163
Tomter. bygninger og annen fast eiendom
6/13
356.194
371.918
- 	Maskiner og anlegg
6/13
17.000
84.902
15.944	 17.616 	
Driftsløsøre. inventar. verktøy. kont.mask. o.l
6
36.868
42.287
20.107
21.778
Sum varige driftsmidler		
410.062
499.107
							
			 Finansielle anleggsmidler				
256.683
357.643
Investeringer i datterselskap
7	 -   	 -   
-	Lån til foretak i samme konsern
9
3.091
3.388
Investeringer i tilknyttet selskap
7
6.629
7.910
141.596
141.736
Investeringer i aksjer og andeler
8
142.304
142.478
98
196	Langsiktige fordringer
4
99
196
45.712
57.934
Pensjonsmidler
5
47.743
62.622
447.180
560.897
Sum finansielle anleggsmidler		
196.775
213.206
							
487.765
591.173
Sum anleggsmidler		
644.100
738.271
							
			 Omløpsmidler				
							
Varer
3
3.121
2.958
							
			 Fordringer				
4
Kundefordringer		
108.986
87.081
157.321
58.129
Andre fordringer
9/15
27.768
54.266
157.325
58.129
Sum fordringer		
136.754
141.154
							
			 Investeringer				
- 	Markedsbaserte aksjer
8
18.067
107.672
Sum investeringer		
18.067
107.672
							
65.331	 -   	
Bankinnskudd. kontanter og lignende
9/15
98.331
32.084
222.656
58.129
Sum omløpsmidler		
256.272
283.867
							
710.421
649.302
Sum eiendeler		
900.372
1.022.138

berner gruppen årsrapport 2010

9

Års- og konsernregnskap for 2010
Balanse
Beløp i hele 1000

Mor				
Konsern
					
31.12.2010
31.12.2009		
Note
31.12.2010
31.12.2009
			
		
Egenkapital og gjeld				
			 Egenkapital				
							
			 Innskutt egenkapital				
24.064
24.064	Aksjekapital
12
24.064
24.064
-193
-193
Egne aksjer (pålydende)
12
-193
-193
23.871
23.871
Sum innskutt egenkapital		
23.871
23.871
							
			 Opptjent egenkapital				
2.358
2.514
Fond for vurderingsforskjeller
12
3.205
4.448
76.568
142.610
Annen egenkapital
12
89.272
123.752
78.926
145.124
Sum opptjent egenkapital		
92.477
128.199
							
Minoritetsinteresser
12
1.255
918
							
102.797
168.995
Sum egenkapital		
117.602
152.989
							
			 Gjeld				
			 Avsetning for forpliktelser				
22.257
21.639
Pensjonsforpliktelser
5	 35.360 	 22.436
22.257
21.639
Sum avsetning for forpliktelser		
35.360
22.436
							
			 Annen langsiktig gjeld				
	 -   	
200.000
Gjeld til kredittinstitusjoner
10/13	 554.320 	 527.440
235.000	 -   	
Gjeld til selskap i samme konsern
9	 -   	 -   
14.400
Øvrig langsiktig gjeld
9
249.400
200.000
Sum annen langsiktig gjeld		
554.320
527.440
							
			 Kortsiktig gjeld				
	 -   	 85.246 	
Gjeld til kredittinstitusjoner
13	 9.000 	 94.246
	 1.027 	 551 	
Leverandørgjeld
9	 47.050 	 67.216
	 1.515 	 -   	
Skyldige offentlige avgifter		 27.089 	 29.663
	 -   	 -   	
Utbytte
12	 143 	 -   
	 333.425 	 172.871 	
Annen kortsiktig gjeld
9/15/18	 109.808 	 128.148
335.967
258.668
Sum kortsiktig gjeld		
193.090
319.273
							
607.624
480.307
Sum gjeld		
782.770
869.149
							
710.421
649.302
Sum egenkapital og gjeld		
900.372
1.022.138
Oslo, 12. mai 2011, i styret for Berner Gruppen AS

Anne Lise Meyer

Knut Jensen
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Leif Kristiansen

Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder

Tore Stangebye
Konsernsjef

Finn M. Jebsen

Jan Lindh

Ragnar Horn

Kirsten Idebøen

Stein Aabø

Torstein I. Tvenge

Års- og konsernregnskap for 2010
Kontantstrømoppstilling
Beløp i hele 1000

Mor				
Konsern
					
2010
2009		
Note
2010
2009
			
		
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter				
	 -78.178 	 -97.968 	
Resultat før skattekostnad		 -47.355 	 -54.519
- 	Periodens betalte skatt
11
4.492 	Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler		
 	
2.182 	 2.119 	
Ordinære av- og nedskrivninger
6	 87.807 	 63.375
472
-8.234 	Endring i varel.. kundeford. og leverandørgjeld
14
-42.233
11.810
 	
12.840 	 -8.042 	
Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.		 27.802 	 -15.443
	 156 	 -356 	
Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode
7	 -365 	 366
76.400
39.736 	Poster klassifisert som inv. eller finansieringsaktiv.
7
2.414
-23.440
 	
44.132 	 62.225 	
Endring i andre tidsavgrensningsposter
14	 15.931 	 -18.866
58.004
-6.028
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
44.001
-36.718
							
			 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter				
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		
 	
-510 	 -245 	
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
6	 -7.109 	 -75.339
		 1.195 	
Inn-/utbet. ved salg/kjøp av aksjer i andre foretak
7/8/17	 87.211 	 21.688
		 8.958 	
Inn-/utbetalinger ved andre investeringer		 412 	 108.836
-510
9.908
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
80.514
55.185
							
			 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter				
 	
235.000 	 -   	
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
10	 554.418 	 15.086
 	
-200.000 	 -51.000 	
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
10	 -527.440 	 -100.000
 	
58.083 	 88.142 	
Endring saldo konsernkonto
9/15	 -   	 -   
	 -85.246 	 -53.731 	
Endring kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
15	 -85.246 	 38.818
 	
-   	 -   	
Utbetalinger av utbytte
12	 -   	 -   
7.837
-16.588
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
-58.268
-46.096
							
							
65.331
-12.708
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		
66.247
-27.629
							
 	
-   	 12.707 		Bankinnskudd. kontanter og lignende tilført ved konsernutvidelser/avgang likvider ved salg av datter	 -   	 -5.016
 	
-   	 -   	
Bankinnskudd. kontanter og lignende 01.01.
15	 32.084 	 64.729
65.331
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
9/15
98.331
32.084
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Noter

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 2010. 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.

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. Vurdering 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, 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.

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.

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.

Behandling av felleskontrollert virksomhet
Felleskontrollert virksomhet er selskap hvor konsernet har en felles kontroll, etablert ved en avtale
som krever enstemmighet i strategiske driftsmessige og finansielle beslutninger. Felleskontrollerte selskaper er i konsernregnskapet proporsjonelt konsolidert linje for linje i resultatregnskapet og balansen.

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 gjen-
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værende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.
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 verdi, og dette skyldes årsaker
som ikke antas å være forbigående, skrives investeringen ned til virkelig verdi.

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

Note 2 Driftsinntekter
01.01 - 31.12
konsern					

2010

2009

Løssalgsinntekter				 551.255 	 617.650 	
Annonsesalgsinntekter			
300.801
310.291
Trykkeriinntekter			 	
50.522  	
60.016 	
Husleieinntekter			 		
49.365  	
27.302 	
Andre driftsinntekter			
39.624
14.280
Sum inntekter			
991.567  	
1.029.539 	
					
					

Note 3 Varer
			
konsern					

31.12.2010

Råvarer til anskaffelseskost				
					
Sum		
					
					

31.12.2009

Endring

3.121

2.958

163

3.121

2.958

163

Note 4 Fordringer
Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år for mor og konsern:
Øvrige langsiktige fordringer			
Sum
			

31.12.2010
98
98

Mor	Konsern
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
196
196

99
99
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Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm
		
Lønnskostnader mm.			

2010
01.01-31.12

Mor	Konsern
2009
2010
2009
01.01-31.12
01.01-31.12
01.01-31.12

Lønninger	 	
17.129 	 14.539 	
272.326  	
Arbeidsgiveravgift
2.348
1.827
37.098
Pensjonskostnader	 3.061 	 -3.265 	 34.667  	
Andre ytelser	 	
1.307 	
1.463 	
4.229  	
Viderebelastning av lønnskostnader
-9.289
-16.137
Lønnskostnader	  14.558 	 14.565 	 332.186  	
				
Gjennomsnittlig antall årsverk
17
18
367

286.759
49.918
25.416
4.119
-21.209
345.004

Godtgjørelser					

Daglig leder	

Styret

Lønn og øvrige avgiftspliktige ytelser			
1.778
Pensjonskostnader			182
Annen godtgjørelse			
171
			
Administrerende direktør inngår i selskapets ordinære pensjonsording og kan fratre med pensjon ved fylte 67 år.

1.070
-

467

Revisor		
Deloitte AS ble valgt som selskapets revisor 4. november 2010. Honoraret til nåværende revisor. Deloitte AS. er i 2010:
Mor	Konsern
						
01.01 - 31.12
Lovpålagt revisjon		 	
125  	
400
Andre attestasjonstjenester			
Skatterådgivning			
Andre tjenester 			
Sum			 125 	
400
Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser				
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. 			
				
Ved ytelsesplan				
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på 	ytelsene fra
folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Ordningen er ufondert.		
				
Overgang til ny AFP-ordning i privat sektor (gjelder kun foretak som behandler AFP som en ytelsesordning) 				
AFP-tilskottsloven ble vedtatt 19.02.2010, men har ikke virkning for personer som går av med AFP før i 2011. Gammel AFP-ordning er lukket per 31.12.2010, og lukkingen av denne er behandlet
regnskapsmessig som avkorting. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. Den nye AFP-ordningen anses 		
regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen.
				
Regnskapsmessig konsekvens for 2010: 				
Avkortingsvirkning for den gamle ordningen resultatføres i 2010. Gjenværende regnskapsført forpliktelse etter 2010 er knyttet til betjening av AFP-pensjonister gått av før 2011 (25 % egenandel 	
samt premie for årene 2011-2015). 				
				
Regnskapsføring av forpliktelse for ny AFP-ordning:
Foretaket har en reell økonomisk forpliktelse som følge av avtalen om ny AFP-ordning. I 2010 foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av ny forpliktelse i årsregnskapet
for 2010. Dette medfører at ingen forpliktelse for ny ordning balanseføres i 2010. 	
				
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 456 personer. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 623 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 var tidligere organisert i Dagbladets Pensjonskasse. Midlene forvaltes nå av Vital Forsikring.
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Mor		 Konsern
Pensjonskostnad			
01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009
				
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	 		
13.377 	 14.639 	
20.184  	
22.665
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	 	
15.950 	 19.139 	 22.236  	
25.315
Avkastning på pensjonsmidler	 		
-19.489 	 -19.778 	 -25.134  	
-25.271
Administrasjonskostnader			 523 	 567 	 523  	
878
Resultatføring ved avkorting			
Resultatført virkning av planendring	 		
711 	 711  	
8.805  	
711
Periodisert arbeidsgiveravgift			
Resultatført virkning av estimatavvik	 		
721 	 525 	 1.152  	
1.118
Netto pensjonskostnad *	 		
13.254 	 15.802 	 27.766  	
25.416
				
* inklusive arbeidsgiveravgift				
				
En vesentlig andel 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.				
		
Mor			31.12.2010		31.12.2009
Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:
Sikret ordning	 Usikret ordning	 Sikret ordning	 Usikret ordning

Beregnede pensjonsforpliktelser	 363.271 	 25.810  	
337.010  	
29.561
Pensjonsmidler (til markedsverdi)	 -352.965 	 -   	 -348.017  	
-   
Aga av netto pensjonsforpliktelse	 1.453 	
Ikke resultatført virkning av planendring	 -1.830 	 -    	
-2.542  	
-   
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	 -55.640 	 -3.554 	 -44.386  	
-7.922
Netto pensjonsforpliktelser *	 -45.712 	 22.257 	 -57.935  	
21.639
				
* inklusive arbeidsgiveravgift				
				
Økonomiske forutsetninger:				
Diskonteringsrente
4,60 %		
5,40 %
Forventet lønnsregulering
3,50 %		
4,00 %
Forventet pensjonsøkning
1,30 %		
1,40 %
Forventet G-regulering
3,75 %		
4,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler
5,40 %		
5,70 %
				
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.				
				
Konsern			
31.12.2010		31.12.2009
Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:
Sikret ordning	 Usikret ordning	 Sikret ordning	 Usikret ordning
				
Beregnede pensjonsforpliktelser	 479.986 	
36.293 	 455.048  	
36.201
Pensjonsmidler (til markedsverdi)	 -456.779 	 566 	 -461.424  	
-   
Aga av netto pensjonsforpliktelse
3.271
Ikke resultatført virkning av planendring	 -1.830 	 -   	 -2.542  	
-   
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	 -66.785 	 -7.106 	 -53.705  	
-13.765
Netto pensjonsforpliktelser *	 -42.137 	 29.753 	 -62.622  	
22.436
				
* inklusive arbeidsgiveravgift				
				
Herav netto pensjonsmidler
47.744		
62.622
Herav netto pensjonsforpliktelser
35.360		
22.436
				
Økonomiske forutsetninger:				
Diskonteringsrente
4,60 %		
5,40 %
Forventet lønnsregulering
3,50 %		
4,00 %
Forventet pensjonsøkning
1,30 %		
1,40 %
Forventet G-regulering
3,75 %		
4,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler
5,40 %		
5,70 %
				
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen pensjonskasser og forsikring.
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Note 6 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Mor		

Kontormaskiner og annet utstyr	

Aktiverte innredningskostnader	 Bolig og hytter	

31.12.2010

Anskaffelseskost 01.01	 5.411 	
15.962  	
4.163 	
25.536  	
Tilgang til anskaffelseskost	 450 	 60 	
-   	 510  	
Avgang til anskaffelseskost
Anskaffelseskost 31.12
5.861 	 16.022 	 4.163  	
26.046  	
					
- Avgang akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 31.12	 1.788 	 4.153 	 -   	 5.941  	
Balanseført verdi pr. 31.12
4.073
11.869
4.163
20.107
				
Årets avskrivninger	 592 	 1.589 	 -   	 2.182  	
					
Økonomisk levetid
Inntil 5 år 	
Inntil 10 år			
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Ingen		

31.12.2009
25.291
245
25.536
3.760
21.778
2.119

						
Konsesjoner,			
				
Maskiner og	 Driftsløsøre, 	patenter,		
31.12.2010
31.12.2009
konsern			
Tomter, bygn.
anlegg	inv, kont mask	 varemerker m.v.
Goodwill	
Sum	
Sum
Anskaffelseskost 01.01	 	
475.222 	 409.111 	 422.464 	 2.260 	 13.552 	 1.322.609  	
1.265.288
Tilgang til anskaffelseskost	 	
5.911 	 540 	 510 	 148 	
-   	 7.109  	
75.339
Tilgang ved konsernutvidelse
Avgang til anskaffelseskost
-9.018
Anskaffelseskost 31.12	 	
481.133 	 409.651 	 422.974 	 2.409 	 13.552 	 1.329.718  	
1.331.609
								
Avskrivninger og nedskrivninger   01.01	 	
112.304 	 324.209 	 380.177 	 -   	 9.960 	 826.650  	
772.293
+ Tilgang akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger	 	
12.635 	 68.442 	 5.929 	 -   	
801 	 87.807  	
-   
- Avgang akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger
-9.018
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivinger 31.12	 	
124.939 	 392.651 	 386.106 	 -   	 10.761 	 914.457  	
826.650
Balanseført verdi pr. 31.12	 	
356.194 	 17.000 	 36.868 	 2.409 	 2.791 	 415.262  	
504.960
								
- herav gjenværende oppskrivning						 	
3.272  	
3.272
								
Årets avskrivninger	 	
12.635 	 14.673 	 5.929 	
-   	 801 	
34.038  	
38.375
Årets nedskrivninger	 	
-   	 53.769 	 -   	
-   	
-   	
53.769  	
25.000
								
Økonomisk levetid		
Inntil 50 år
Inntil 20 år
Inntil 5 år		
Inntil 10 år			
Avskrivningsplan		
Lineær
Lineær
Lineær
Ingen
Lineær			
								
								
Konsernet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene ihht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør 0,9 mkr.			
								
Goodwill er knyttet til DB Medialabs kjøp av 123 Spill i 2004, samt goodwill knyttet til kjøp av ytterligere 0,55 % av aksjene i Start Network AS i 2008. 			
Avskrivningstid er satt til 10 år av goodwill for 123 Spill, fordi investeringen forventes å gi økte annonseinntekter og en positiv avkastning i minst 10 år fremover. 		
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Note 7 Datterselskap og tilknyttede selskaper for mor
datterselskap		

AS Dagbladet	

AS DB Invest	

AS Dagblad-Trykk

Berner New Media AS

Citypassagen AS

DB Medialab AS

Oslo Ridehus AS

Formelle opplysninger
Forretningskontor		Oslo	Oslo	Lørenskog	Oslo	Oslo	Oslo	Oslo
Eierandel			
99,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,00 %
100,0 %
Andel av stemmeberettiget kapital		
99,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,00 %
100,0 %
Aksjene i DB Invest AS ble i 2008 nedskrevet med 108,2 mkr. Videre er aksjer i AS Dagblad-Trykk nedskrevet med 40 mkr i 2009. Beløpene er presentert som nedskrivning av finansielle eiendeler i
resultatregnskapet.
Tilknyttet selskap							
Avisretur AS
				
Formelle opplysninger				
Anskaffelsestidspunkt							
1988
Forretningskontor							Oslo
Eierandel								
49,9 %
Stemmeandel								
49,9 %
Avvikende regnskapsår							Nei
				
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet				
Anskaffelseskost					 		
735  	
Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet (selskapets andel)			 			
735 	
Goodwill			
					
				
Opplysninger relatert til årets tall				
Inngående balanse 01.01.			 				
3.250  	
Tilgang i året			
					
+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap			 			
839  	
Egenkapitaltransaksjoner		
					
-997
				
Utgående balanse 31.12.			
				
3.091

Sum

735
735
3.250
839
-997
3.091

- uavskrevet goodwill 31.12.
								
Hyper

Note 7 tilknyttede selskaper for konsern
tilknyttede selskaper					 Start Network AS
Avisretur AS
Interaktiv AS
Formelle opplysninger					
Anskaffelsestidspunkt					
2000-04
1988
2008
Forretningskontor					Oslo	Oslo	Oslo
Eierandel						
50,0 %
49,9 %
34,0 %
Stemmeandel						
50,0 %
49,9 %
34,0 %
Avvikende regnskapsår					Nei	Nei	Nei
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)					
Anskaffelseskost		 			
1.060 	 735 	 5.462  	
Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet (selskapets andel)		 		
568 	
735 	 1.082  	
Goodwill		
				
4.168
					
Opplysninger relatert til årets tall					
Inngående balanse 01.01.		 			
-   	 3.250 	 4.522  	
Tilgang i året		
				
+/- Andel årets resultat ført mot aksjer i tilknyttet selskap		 		
-   	
839   	 -472  	
Egenkapitaltransaksjoner		 			
-   	 -997 	 -512  	
Nedskriving		
				
Avgang i året		
				
					
Utgående balanse 31.12.		 			
-   	 3.091   	 3.538  	
					
- uavskrevet goodwill 31.12.					
			

Sum

7.257
2.384
4.168
7.772
367   
-1.509
6.629   
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Note 8 Aksjer og andeler i andre selskap mm.
Mor							

Eierandel	

Anskaffelseskost	

Balanseført verdi

Anleggsmidler:						
Norges Handels og Sjøfartstidende (NHST) *						
18,4 %
140.266
Øvrige aksjer							
1.330
						
							
141.596
						
*Berner Gruppen AS  eier 18,4  % av aksjene i Norges Handels og Sjøfartstidende AS (NHST).  Aksjene ble i 2008 reklassifisert fra omløpsmidler til anleggsmidler.
						
konsern						Eierandel	
					
Omløpsmidler:						
Markedsbaserte aksjer 					
						
Anleggsmidler:						
Norges Handels og Sjøfartstidende (NHST) **					 18,4 %
Øvrige aksjer 						
							

140.266
1.470
141.596

Anskaffelseskost	

Balanseført verdi	

Markedsverdi

29.087

18.067

18.067

140.266
172.569

140.266
160.371												

**Konsernets aksjer i NHST er stilt som sikkerhet for Berner Gruppen AS’ kassekreditt i DnB NOR pr 31.12.2010.

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.
							
Andre	
Langsiktige
							kortsiktige fordringer	fordringer
Mor						31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010

31.12.2009

Foretak i samme konsern					 156.297 	 8.610 	 -   	 -   
Konsernkontoordning					
280
21.374
						
Sum	 					 156.577 	 29.984 	 -   	 -      
					
						
							
Annen	
Øvrig
							kortsiktig gjeld	langsiktig gjeld
						31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
						
Foretak i samme konsern	 				 11.175 	 7.790 	 235.000 	 -   
Konsernkontoordning
				 296.390
119.468
						
Sum	 					 307.565 	 127.258 	 235.000 	 -    
						
						
Øvrig langsiktig gjeld er knyttet til lån fra Citypassagen som ble tatt opp i januar 2010 og har en løpetid på 	5 år fra tidspunkt for opptak. Det betales en rente på 1 måneds NIBOR + 3,50 %.									
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Note 10 Gjeld
							
						31.12.2010

Mor

31.12.2009

31.12.2010

konsern

31.12.2009

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 					
							
Gjeld til kredittinstitusjoner	 				
-   	 200.000 	 554.320 	
527.440 	
Øvrig langsiktig gjeld
				 14.400
Sum	 					 14.400 	 200.000 	 554.320  	
527.440 	
							
Gjennomsnittlig rente							
5,28 %		
							
Avdragsstruktur Citypassagen AS							
For lån på 470 mkr; 15 kvartalsvise avdrag à 3.125 mkr. Første gang 15. april 2011	 
For lån på 85.3 mkr; 1 mkr pr kvartal. Første gang 25. november 2010
					
Konsernet har covenants knyttet til langsiktige lån og kassekredittavtalen. Langsiktig lån i Citypassagen AS på 	470 mkr har krav om loan-to-value i Citypassagen AS på maks 85 %. Fra 31.12.2013
er kravet maks 80 %. Det er også 	knyttet krav til rentedekningrad i Citypassagen AS på min. 1.20. Fra 31.12.2011 er dette kravet 1,25, men det er 1,4 fra 31.12.2013.							
Kassekredittavtale mellom Berner Gruppen AS og DnBNor med maksimal ramme på 25 mkr har krav om EBITDA for 	konsernet på minimum 40 mkr. Kassekreditten er ikke benyttet pr 31.12.10.					
							
Konsernet er ikke i brudd med lånecovenants pr 31.12.2010.						
							
							
Konsern 							
Konsernet har i 2010 tatt opp lån på 470 mkr, fordelt på 75 mkr i DnB NOR Bank og 395 mkr i DnB NOR Næringskreditt.
Begge lånene har flytende renter.
							
For å sikre seg mot eksponering knyttet til fremtidige endringer i renten har konsernet inngått rentebytteavtaler 	på 400 mkr som byttes fra flytende til fast rente. Sikringen regnskapsføres som
kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene regnskapsføres ikke. Total negativ verdi på sikringsinstrumentene utgjør 34.9 mkr pr. 31.12.10. Denne verdien amortiseres over
rentebytteavtalenes levetid. Mottatte og betalte renter på	 rentebytteavtalene resultatføres i takt med rentene på lånet.						
							
Rentebytteavtaler (SWAP)							
Beløp	Varighet	 Rente		
Rentebytteavtale 1
100.000
03.03.2008-28.03.2018
5,19 %		
Rentebytteavtale 2
100.000
05.08.2008-06.08.2018
5,63 %		
Rentebytteavtale 3
200.000
26.02.2008-28.03.2018
5,15 %		
							
Mor							
Av konsernets totale låneopptak har Berner Gruppen AS 235 mkr i form av et langsiktig lån med flytende rente fra datterselskapet Citypassagen AS. Samtlige rentebytteavtaler for 400 mkr er gjort i
Berner Gruppen AS. En andel av rentebytteavtalene tilsvarende lånet inngår i et sikringsforhold. Sikringen regnskapsføres som kontantstrømsikring og virkelig verdi på sikringsinstrumentene
regnskapsføres ikke. Total negativ verdi på sikringsinstrumentene som ikke regnskapsføres utgjør 20,5 mkr.							
							
Mottatte og betalte renter på 235 mkr av rentebytteavtalene på 400 mkr resultatføres i takt med rentene på lånet. For den delen (165 mkr) av rentebytteavtalene som ikke inngår i
sikringsrelasjonen, resultatføres mottatte og betalte renter løpende med tilhørende balanseføring. 						
Verdiendring knyttet til rentebytteavtalene som ikke inngår i sikringsrelasjon utgjør negativt 14.4 mkr og føres 	som finanskostnad over resultatet.					
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Note 11 Skatt
							
						31.12.2010

Mor

31.12.2009

31.12.2010

Betalbar skatt fremkommer slik:							
Ordinært resultat før skattekostnad					 -78.178    	 -97.968 	
Permanente forskjeller					  60.391  	 55.804 	
Endring midlertidige forskjeller					 33.082  	 -12.509 	
Grunnlag betalbar skatt på årets resultat				 	 15.296  	 -54.673 	
								
Skatt 28 %					 	 4.283    	 -   	
Anvendelse av fremførbart underskudd				
-4.283
								
Betalbar skatt på årets resultat		
- 		

konsern

31.12.2009

-

-

-

-

Årets skattekostnad fremkommer slik								
Betalbar skatt på årets resultat					
M.f. knyttet til pensjoner overført AS Dagbladet					 -   	 -3.296 	 -   	 -   
Brutto endring utsatt skatt-/skattefordel					 -11.980 	 13.540 	 -12.151 	 20.798
Skatteeffekt ved endring konsernsammensetning					
238 																
Årets totale skattekostnad					 -11.980 	 10.244 	 -12.151 	 21.036  
							
								
						31.12.2010
31.12.2009
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:						
Betalbar skatt på årets resultat					
Sum betalbar skatt					
-

-

31.12.2010

31.12.2009

-

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:						
Anleggsmidler					 	 5.145 	 62.553 	 -27.752  	
Omløpsmidler					 	
-   	 -   	 -2.472  	
Kortsiktig gjeld					 	 -56.368 	 -   	 -15.519  	
Langsiktig gjeld					 	 9.055 	 -21.639 	 -16.317  	
Underskudd til fremføring					 -146.485 	 -161.779 	 -218.325  	
Sum midlertidige forskjeller					 -188.653 	 -120.865 	 -280.385  	
								
Midlertidige forskjeller som ikke balanseføres			 		 115.520 	 90.519 	 165.877  	
Grunnlag utsatt skattefordel i balansen				 	 -73.133 	 -30.346 	 -114.509  	
								
Utsatt skattefordel i balansen pr 31.12				
-20.477
-8.497
-32.063

-								
-

92.611
-5.003
-26.676
-22.335
-284.671 								
-246.074
174.957 								
-71.117
-19.912

01.01 - 31.12
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats				
2010
2009
Forventet skatt etter nominell skattesats (28 %)					 -21.890 	 -27.431
Skatteeffekt av permanente forskjeller					 16.909
12.329
Utsatt skatt av midlertidige forskjeller som ikke balanseføres				 -7.000 	 25.346  						
Skattekostnad 					
-11.980
10.244
Effektiv skattesats (skattekostnad/resultat før skatt)					 15,3 %
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-10,5 %

Note 12 Egenkapital og aksjonærinformasjon for mor
					
Fond for
					VurderingsAnnen
			
Aksjekapital	
Egne aksjer	forskjeller	egenkapital	

Sum

Egenkapital 31.12.2009		
24.064
-193
2.514
142.610
168.995
	Årets endring i egenkapital:		
Årsresultat			
-156
-66.042
-66.198						
Egenkapital 31.12.2010		
24.064
-193
2.358
76.567
102.797
						
Selskapet har i 1999 kjøpt 5.800 ordinære egne aksjer i markedet for kr 501.50.				
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 359.00. 				
Selskapet har i 2001 avhendet 5.000 aksjer til markedspris.				
Konsernet har i 2002 avhendet 90.000 egne aksjer til kr 350.00 som del av vederlaget ved kjøp av aksjer i NHST. 	 			
				
Beholdning av egne aksjer utgjør 9.661 aksjer pr. 31.12.2010										
						
Fri egenkapital		
31.12.2010		
31.12.2009
Selskapets frie egenkapital er:						
Annen egenkapital		
76.568		
142.610
- Utsatt skattefordel		
-20.477		
-8.497
- Nedjustering pga 10% grensen		
-24.337		
-30.048
						
= Selskapets frie egenkapital		
31.754		
104.065
Aksjekapital og aksjonærinformasjon:			
			
Aksjekapitalen i Berner Gruppen AS pr. 31.12.2010 består av følgende aksjeklasser:
Antall
Pålydende	

		
Balanseført

Ordinær aksjekapital		
744.870
20
14.897.400
Preferanseaksjekapital		
458.325
20
9.166.500
Sum			
1.203.195		
24.063.900
			
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. 31.12.2010 var:		

Aksjer	

Hamang Papirfabrik AS	 		
252.706 	
Furunål kultur AS	 		
186.040 	
Pershing LLC	 			
118.655 	
Fram Media AS				 100.861 	
Dagbladets Stiftelse			 74.825 	
Lychegården A/S			 71.639 	
Bygdin AS				 40.000 	
Evenruds Stiftelse			 35.270 	
Merete Skavlan	 			
30.121 	
Monique Skavlan Sunderland			 27.304 	
Taconic AS	 			
23.332 	
Fram Realinvest AS			 20.000 	
Fram Management A/S			 20.000 	
Tvenge Eiendom AS			 20.000 	
Tvenge Holding AS			 20.000 	
Fram Holding AS			 20.000 	
Tyin A/S	 			
15.858 	
Norus As	 			
14.116 	
Fjellbakke AS	 			
10.000 	
Sum  største	 			
1.100.727 	
Sum øvrige	 			
102.468 	
Totalt antall aksjer			 1.203.195 	

Eierandel
21,0 %
15,5 %
9,9 %
8,4 %
6,2 %
6,0 %
3,3 %
2,9 %
2,5 %
2,3 %
1,9 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,3 %
1,2 %
0,8 %
91,5 %
8,5 %		
100 %
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Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:
Navn		Verv

Aksjer

Jens P. Heyerdahl d.y.
Styrets leder	 2.369
Jan Lindh		
Styremedlem	 1
Ragar Horn*		
Styremedlem	 29.421
Anne Lise Meyer
Styremedlem	 -   
Torstein Tvenge**
Styremedlem	 181.411
Kirsten Idebøen		
Styremedlem	 -   
Finn M. Jebsen		
Styremedlem	 -   
Stein Aabø		
Styremedlem	 51
Knut Jensen		
Styremedlem	 -   
Leif Kristiansen		
Styremedlem	 -   
Kjellbjørg Lunde		
Varamedlem
Tore Bergsaker		
Varamedlem
1
Tore Asphjell		
Varamedlem	 51
Erik Jiminez de Mora
Varamedlem
			
Tore Stangebye		
Konsernsjef	 450
			
			
*	Aksjene kontrolleres gjennom de heleide selskapene Taconic AS og Oak Management AS.
			
**	Aksjene kontrolleres personlig og gjennom de heleide selskapene Fram Media AS, Tvenge Holding AS, Tvenge Eiendom AS, Fram Realinvest og Fram Management

				

12 egenkapital konsern
				
Fond for
				vurderingsAnnen	 Minoritets
konsern			
Aksjekapital	
Egne aksjer	forskjeller	egenkapital	
-interesser	
						
Egenkapital 31.12.2009		
24.064
-193
4.448
123.752
918
						
Årsresultat			
-1.118
-34.566
480
Avgang minoritet		
Andre endringer			
-125
85
Foreslått utbytte			
-143
Egenkapital 31.12.2010		
24.064
-193
3.205
89.272
1.255
						
						
Konsernet har i 1999 kjøpt 5.800 ordinære egne aksjer i markedet for kr 501,50.				
Konsernet har i 2000 kjøpt 33.600 egne aksjer hvorav 3.000 preferanseaksjer og 30.600 ordinære aksjer til en gjennomsnittskurs på kr 487,85.
Konsernet har i 2000 avhendet 579 aksjer til markedspris.					
Konsernet har i 2001 kjøpt 65.839 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på kr 359,00. 				
Konsernet har i 2001 avhendet 5.000 aksjer til markedspris.					
Konsernet har i 2002 avhendet 90.000 egne aksjer til kr 350.00 som del av vederlaget ved kjøp av aksjer i NHST			
						
Konsernets beholdning av egne aksjer utgjør 9.661 aksjer pr. 31.12.2010.					
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Sum
152.989
-35.204
-40
-143						
117.602

13 Pantstillelser og garantiansvar

							
						31.12.2010
Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.				
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	 			
-   	 	
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	 			
-   	 	
Sum		 			
-   	 	
					
Balanseført verdi av eiendeler stilt som				
Sikkerhet for pantesikret gjeld:					
Tomter. bygninger ol.		 	
-   	 	
Maskiner og anlegg		
Investering i aksjer og andeler		
140.266
Markedsbaserte aksjer		 	
-		
Sum		
			
140.266
					
					
					

Mor

31.12.2009

31.12.2010

konsern

31.12.2009

200.000 	 554.320    	
85.246 	 9.000    	
285.246 	 563.320    	

527.440
94.246 					
621.686

-   	 356.194  	
140.266
140.266
-   	
-       	
140.266
496.460

371.918
84.902
140.266
26.875 					
623.961

Note 14 Sammenslåtte poster

Mor
konsern
							
01.01 - 31.12		
01.01 - 31.12
						
2010		
2009
2010		
2009
	Endring i varelager					
-163
1.177
Endring i kundefordringer		 		
-4   	 -    	
-21.905    	
19.561
Endring i leverandørgjeld		
		
476
-8.234
-20.166
-8.927
Virkning av konsernutvidelse		
		
Sum		
				
472
-8.234
-42.233
11.810
					
Mor
konsern
					
							
01.01 - 31.12			
01.01 - 31.12
						
2010		
2009
2010		
2009
Endring andre kortsiktige fordringer		 		 -99.196   	 80.345 	
26.498    	
-13.803
Reklassifisering endring konsernkonto	 				 -165.016   	 -88.142 	 -    	
-   
Reklassifisering endring kortsiktig trekkfasilitet	 				
-   	 -   	 -    	
-42.550
Reklassifisering fordring Dagbladets Pensjonskasse 				
27.327
27.327
Endring annen kortsiktig gjeld		 		 266.048   	 42.696 	
-18.340    	
14.950
Endring skyldig offentlige avgifter		 		 1.514 	 -   	 -2.574    	
-3.853
Endring andre tidsavgrensningsposter		 		 40.782 	 -   	 10.345  	
-   
Virkning av konsernutvidelse		
		
-643
Sum		 				 44.132  	 62.225 	 15.931    	
-18.572
					
					
					

Note 15 Bankinnskudd. kontanter m.v.

							
Mor
						31.12.2010
31.12.2009
					
Bundne midler på skattetrekkskonto		 		
946 	 -   	
Bankinnskudd på konsernkonto		 		 64.385 	 -   	
					
*	Skattetrekksmidler vedrørende ansatte i Berner Gruppen AS ble holdt bundet på skattetrekkskonto i AS Dagbladet i 2009.		

konsern
31.12.2010

31.12.2009

14.006
-

14.725
-

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 fordring og gjeld til
selskap i samme konsern (se note 9).		
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Note 16 Endringer i konsernsammensetningen
konsern
Citypassagen AS kjøpte i januar 2007 50,74 % av aksjene i Vestfold Flyplassinvest AS. I 2008 kjøpte Citypassagen AS  ytterligere 10 aksjer i Vestfold Flyplassinvest AS og eide ved årsslutt totalt 50,87 %
av aksjene i selskapet. Merverdi på oppkjøpstidspunktet ble i sin helhet tilordnet aksjer i Sandefjord Lufthavn AS og utgjorde 48.8 mkr pr 31.12.2008. Citypassagen AS solgte samtlige aksjer i Vestfold
Flyplassinvest AS pr 02.10.2009.
					
					

Note 17 Garantier
Mor
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.

Note 18 Nedleggelse av AS Dagblad-Trykk
I november 2010 ble det vedtatt å legge ned virksomheten i AS Dagblad-Trykk.
Virksomheten opphører 1. juli 2011. I konsernets regnskap for 2010 er det resultatført nedskrivninger av anleggsmidler og nedleggelseskostnader på 80,5 mkr.
Berner Gruppen har stilt seg ansvarlig for å dekke nedleggelseskostnadene i AS Dagblad-Trykk og underskudd frem til avvikling. I Berner Gruppens regnskap for 2010 er 56,3 mkr resultatført for dekning
av nedleggelse og fremtidig underskudd i AS Dagblad-Trykk.
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Nøkkeltall Konsern

Beløp i hele 1000

D R I FT
2010
2009
2008
2007
2006
				
Driftsinntekter
991.567	 1.029.539 	 1.068.257 	 1.114.310 	 1.168.223 	
Driftskostnader
1.002.001 	
1.062.994 	 1.074.184 	 1.097.551 	 1.184.827
Driftsresultat (EBITA)
-10.433	 (33.455)	 (5.927)	 16.759 	 (16.6 04)
Avskrivninger goodwill
-801	 (803)	 (740)	 (5.282)	 (968)
Andre inntekter/kostnader
-	 -   	 -   	 (64.614)	 (14.599)
Driftsresultat (EBIT)
-11.235	 (34.258)	 (6.667)	 (53.137)	 (32.171)
Finansresultat
-36.120	 (20.261)	 (287.326)	 66.493 	 35.869
Resultat før skattekostnad
-47.355	 (54.519)	 (293.993)	 13.356 	 3.698
Årets resultat
-35.204	 (75.555)	 (281.983)	 32.327 	 14.113
Av- og nedskrivninger
87.006
62.571	 38.912 	 43.141 	 41.493
Opplag hverdager
98.129	 105.255 	 123.383 	 135.611 	 146.512
Opplag lørdager
176.852	 187.961 	 208.779 	 231.172 	 247.555
Opplag søndager
81.663	 91.143 	 106.561 	 120.444 	 133.911
Annonsevolum (spaltemeter)
16.194	 15.077 	 16.050 	 15.856 	 15.573
Antall årsverk pr 31.12
297	 361 	 434 	 476 	 501
					
BALAN S E					
Anleggsmidler
644.100	 738.271 	 826.6 05 	 583.231 	 422.789
Omløpsmidler
256.272	 283.867 	 394.348 	 848.945 	 634.001
Sum eiendeler
900.372	 1.022.138 	 1.220.953 	 1.432.176 	 1.056.790
Egenkapital
117.6 02	 152.989 	 257.920 	 541.062 	 493.046
Langsiktig gjeld og forpliktelser
589.680	 549.876 	 591.220 	 548.747 	 367.741
Kortsiktig gjeld
193.090
319.273
371.813
342.367
196.003
Sum gjeld og egenkapital
900.372	 1.022.138 	 1.220.953 	 1.432.176 	 1.056.790
13,1 %				
Egenkapitalandel		
15,0 %
21,1 %
37,8 %
46,7 %
					
FI NAN S I E LLE N Ø KKE LTALL					
Driftsmargin (EBITA)
-1,1%
-3,2 %
-0,6 %
1,5 %
-1,4 %
Resultatgrad
-1,0 %
-0,3 %
-23,1 %
3,6 %
2,6 %
Kapitalens omløpshastighet
1,0
0,9
0,8
0,9
1,1
Totalkapitalens rentabilitet
6,2 %
-2,1 %
-17,7 %
4,7 %
3,9 %
Egenkapitalens rentabilitet
-26 %
-36,8 %
-70,6 %
6,3 %
2,8 %
Likviditetsgrad
1,3	 0,9 	 1,1 	 2,5 	 3,2
					
AKSJ O NÆ R FO R H O LD					
Aksjekapital
24.064
24.064
24.064
24.064
24.064
Antall aksjer
1.203.195	 1.203.195 	 1.203.195 	 1.203.195 	 1.203.195
Beholdning egne aksjer
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
Antall aksjonærer
849	 863 	 861 	 96 0 	 906
Pålydende i kroner
20	 20 	 20 	 20 	 20
Utbytte pr aksje i kroner
-	 -   	 -   	 10.00 	 22.50
Fortjeneste pr aksje i kroner
-29	 (63)	 (234)	 27 	 12

D E FI N I SJ O N E R
Resultatgrad = (resultat før skattekostnad+finanskostnader)/driftsinntekter)*100
Kapitalens omløpshastighet = (driftsinntekter/gj.sn. totalkapital pr. 01.01. og 31.12.)
Totalkapitalrentabilitet = (res.etter skattekost.+finanskost.)/gj.sn.totalkapital pr. 01.01 og 31.12)*100
Egenkapitalrentabilitet= (resultat etter skattekostnad/gj.sn.egenkapital pr. 01.01. og 31.12.)*100
Likviditetgrad = (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)
Fortjeneste pr. aksje = (resultat etter skattekostnad (gj.sn. antall utestående aksjer pr. 01.01.og 31.12.)
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