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BERNER GRUPPEN – KVARTALSBREV 3. KVARTAL 2011 
 
 
KONSERN 
Konsernets driftsresultat (EBITA) pr. 3. kvartal ble 30,0 mkr, en nedgang på 10,4 mkr i 
forhold til i fjor. Resultatnedgangen skyldes noe svakere inntjening i medieområdet. 
 
 
MEDIEVIRKSOMHETEN 
 

Avis 
Driftsresultatet (EBITA) pr. 3. kvartal ble 30,6 mkr, 19,6 mkr svakere enn tilsvarende 
periode i fjor. Opplaget (snitt alle dager) pr. 3. kvartal har hatt en oppgang på 2,3 % 
mot i fjor. Resultatet er preget av kraftig prisøkning på papir og ekstraordinær 
ressursbruk grunnet store nyhetshendelser. 
 
Nye medier 
Driftsresultatet (EBITA) pr. 3. kvartal ble 6,5 mkr, en bedring på 9,3 mkr mot i fjor.  
 
Målt etter antall daglige brukere var Dagbladet.no landets 3. største nettsted, med 
749.000 daglige unike brukere i snitt 3. kvartal. Dette var en vekst på 18 % i forhold til 
samme periode i fjor, og en økning i markedsandelen på 0,9 prosentpoeng. Dagbladet 
mobil rangeres som den 3. største mobilaktøren målt i ukentlige unike brukere. Med 
418.000 ukentlige brukere hadde Dagbladet mobil en vekst på 108 % i forhold til samme 
periode i fjor. 
 
Trykkeri 
Driftsresultatet (EBITA) i AS Dagblad-Trykk pr. 3. kvartal 2011 ble -20,7 mkr, -1,1 mkr 
svakere enn i fjor. Driften ved AS Dagblad-Trykk opphørte 30.06.2011. 
 
 
EIENDOMSOMRÅDET 
 

Eiendom 
Eiendomsvirksomhetens driftsresultat (EBITA) pr. 3. kvartal ble 28,7 mkr, 1,2 mkr bedre 
enn tilsvarende periode i fjor.  
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 

Utviklingen for mediebransjen er fortsatt preget av endringer og utfordringer. Dagbladets 
opplag har utviklet seg positivt også i 3. kvartal, men det forventes fallende opplag for 
papiravisa over tid. For nettvirksomheten fortsetter brukerveksten, dog i et avtagende 
tempo. Brukerveksten på mobil har utviklet seg sterkt i perioden. Innen det digitale 
området arbeides det med nye publiseringsplattformer og betalingsmodeller for å kunne 
utnytte mulighetene fra ny teknologi og endringer i lesernes/brukernes mediekonsum og 
behov. Finansmarkedet preges av usikkerhet. Vi er oppmerksomme på at dette kan 
påvirke mediekjøperne. 
  
Det ble i september inngått leieavtale med Yara om leie av hoveddelen av det planlagte 
nybygget i Drammensveien 131 som nytt hovedkontor. Innflytting er satt til våren 2014 
og forventet byggestart er i løpet av første halvår 2012. Det forventes at 
entreprisekontrakt for nybygget inngås i løpet av november inneværende år. Lokalene i 
Akersgata er nå i hovedsak fullt utleid. Det  
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pågår dialog med Lørenskog kommune om fremtidig utnyttelse av trykkeritomten, og 
dialog med mulige brukere til eksisterende og mulig ny bebyggelse på tomten.   
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